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 زمسؿ اهلل ايمرمحـ ايمرضمقؿ

  {ؼدمي اظم }  

احلؿد هلل وىمػك ، وصالة وؽمالمو فمعم فمبوده ايمذيـ اصطػك ، وفمعم آيمف وأصحوزمف أورم 

 إضمالم وايمـفك -

 أمو زمعد

، وومؾ أن جتد  أمر دم نمويي إمهقي  –  كظريو وفمؿؾقو احلديٌ ، إن اجلؿع زمكم ومقافمد مصطؾح

دم ومقافمد   اظمميمػوت تلمؾ دم ىمثغم مـايمذي ي مـ ؽمؾؽ هذا اظمسؾؽ اظمؿتع ، ٕن 

طمويمقي مـ ايمتطبقؼ ايمعؿقم ، ضمتك  كظريي زمحتي ، أهنو  قجدهو إموؽم مصطؾح احلديٌ 

ديٌ ، شمؿ ايمـزهي شمؿ ايمتدريى ، درس ايمبقؼقكقي ، شمؿ اطمتصور فمؾقم احل ممـ كـل رأيً إ

و ، يبحثف وحيؽؿ فمؾقف زمام ضمديث تفوزمعد هذا ايمؽؿ اهلوئؾ مـ ايمدراؽمي ايمـظريي أفمطق

ذيمؽؿ  همبوء – احلديٌ مصطؾح فمؾؿ دراؽمي مـ ايمغويي هق ذيمؽ  إذ أن  يستحؼف

 زمعض ايمؽتى  زموظمؼوزمؾ أكؽ جتد  إمو أيضو و ؾ!!ىمقػ يػع ومو درى زمويمػشؾ ، ايمطويمى

 (ايمبحٌ)قي يدرس ايمطريؼي ايمعؿؾ  ايمبعض بحتف همؼمىايم  عؿؾقيايم ي زمويمطريؼ  هتتؿ ايمتل

ىمويمذي يسغم دم  ؿ، همؽون ضموهل ؾؿ زمدايي  زمؼقافمد مصطؾح احلديٌ ايمـظرييأن يُ زمدون 

                                                                                     -يمقؾي مظؾؿي ، ٓ يؽود يرى ؿمريؼف

 دم ؿهتووومأ قاأضوفم  ممـ اظمدرؽمكم وايمدارؽمكمايمؽتوب  و هـوك صـػ آطمر مـ و

                    -     ايمردود فمؾقفو  دم  و ،، دم مصطؾح احلديٌ اظمـتؼدة  دراؽمي ايمتعريػوت
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                           افمد ( ايمؼق معرهمي  )ايمـظريي ايمدراؽمي زمكم زموجلؿع –مستعقـو زموهلل  ,همؼؿً  

مـ سمؾؽ  ةأي ىمقػقي آؽمتػود ( ) سمطبقؼ سمؾؽ ايمؼقافمد فمؿؾقووايمدراؽمي ايمعؿؾقي 

دم وومً واضمد ، ومؼتٌما فمعم أصح  ( فمؿؾقو دم سمصحقح احلديٌ وسمضعقػف ايمؼوفمدة 

فمـد صمفوزمذة هذا ايمػـ : فمؿال زمـصقحي ؽمؿعتفو  ومقافمد مصطؾح احلديٌ ، سمعوريػ

       ، فمعم ؿمالزمف  ضمقٌ أورد ؽممآ ظموسمعي دم أضمد دروؽمف ا مـ ايمشقخ مؼبؾ رمحف اهلل ،

                                                            هؾ اظمصطؾح وؽمقؾي أم نمويي ؟ ":  ل رمحف اهللهمؼو 

: هق وؽمقؾي ، همععم هذا ٓ كـصح ايمشخص  أن  همؼول  – اهلل رمحف –شمؿ أصموب    

أمر آطمر مو أضمقج ايمـوس إلم سمليمقػ مقرس  يٌمف وومتف ىمؾف دم اظمصطؾح ٕكف وؽمقؾي ،

يلطمذ ايمصحقح مـ ايمتعوريػ ، شمؿ يليت زملمثؾي فمؾقف ، خيطئ فمومل مـ ايمعؾامء دم ايمتعريػ 

شمؿ يعقدوكف دم مؽون  ،  ىمام دم سمدريى ايمراوي ويردون فمؾقف زمؼدر شمالث صػحوت

قػ دم يو إطمقان ايمقومً أنمعم مـ أن يضقع دم هذه إمقر ، حتتوصمقن إلم سمليم  ،أطمر

اه "أصح ايمتعريػوت ---   

 ، اظمثولمع ،  أصح ايمتعوريػدم اطمتقور  زمتؾؽ ايمـصقحي عؿؾايمػ همؽون مـ مؼوصد هذا اظمميمَ 

إلم احلؽؿ فمعم  يمؾقصقل ، أشمـوء  دراؽمي احلديٌ يمتؾؽ ايمؼقافمد ، فمؿؾقو ايمتطبقؼشمؿ  

يمقتدرب ايمطويمى  فمعم سمطبقؼ   ايمتطبقؼوت ايمعؿؾقياحلديٌ صحي وضعػو ، شمؿ 

                                                                                         قافمد، واحلؽؿ فمعم احلديٌ-ايمؼ

دار زم دريز هلذا ايمؽتوب يمبعض ايمطالب هذا وومد ؽمؾؽً هذا اظمسؾؽ ، فمـد سم

  -، وايمػضؾ هلل وضمده، واكتػعقا زمذيمؽ  همؽون يمف إشمر ايمطقى  احلديٌ زمدموج
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 أهؾ ايمعؾؿ : همؾقس رم إٓ  هق مـؼقل مـ ىمالم إكام  سمراه دم هذه ايمقريؼوت ، ىمؾ مو:  سمـبقف*

سمعتػم  إضمويمي  زموجلؿؾي إلم ىمتى أهؾ ايمعؾؿ ايمػضالء ايمذيـ  ، وهذه أؽمؾقب ايمعرض 

اؽمتػدكو مـفؿ  ضمتك أريح زمذيمؽ  كػز، و أريح ايمطويمى اجلديد مـ سمعى احلقار ، 

  وضمػظ أضمقوءهؿ همرضمؿ اهلل فمؾامءكو  إمقات  ،

زملن  اظمؼصقد مـ دراؽمي هذا ايمعؾؿ  ,وهذا ايمؽالم دم نمويي إمهقي  –*وأطمغما  ٓ زمد أن سمعؾؿ 

وإذا ىمون إمر ىمذيمؽ ، همحوول أن سمصؾ إلم هذا   معرهمي مو يؼبؾ ومو يرد مـ ايمروايوت هق

     ؾؿ سمػضؾ ،،همفقو يو ؿمويمى ايمع ٕكف فمؾؿ آيمي ايمعؾؿ  مـ أومرب وأومٌم ؿمريؼ راىمبو  ٓ موؾمقو 

و ارىمى معـو ، وؿمر مع ) إؽمؾقب ايمػريد ( يمتحؾؼ دم ؽمامئف ، وهتبط دم مطوره ، يمتصبح مـ 

ومع ذيمؽ ٓ أدفمل همقف ايمؽامَل، زمؾ يمف أؾمبوٌه، وكظوئُر مؾقئٌي زمويمػضوئِؾ، وهق رصمويمف ورواده   !! 

اظمُِعكُم، وفمؾقف ايمُتْؽاَلُن-   (( ىمغغِمه َيعؼميف اخلطُل و ايمـؼصوُن، وىموسمَِبُف ايمغػؾُي وايمـسقوُن، واهللُ   

: مفؿي سمـبقفوت*   

                 يدرك ايمبوضمٌ ايمـفويي  ومد  هق ايمبدايي ، ومع اظمامرؽمي هذا ايمؽتوب  هبذا إؽمؾقب *

 سمعؾؼ زمويمطريؼي زمعض اظمصطؾحوت ايمـظريي ايمبحتف ايمتل يمقس هلوأفمرضً فمـ *

                  ضمػوـمو فمعم إووموت ، وإؽموكقد صحي وضعػ احلؽؿ فمعم  دم   عؿؾقيايم

مـ إهمضؾ  ، أو سمريد مجع ؿمرق احلديٌ : ؾراويسمرمجي يم احلصقل فمعم فمـدمو سمريد*

         أو زمويمػمامٍ احلديثقي : ىمػمكومٍ  وظمؽتبي ايمشومؾيىمؽؼموكقي  يمزموظمؽتبي اإل ستعـأن سم

          :             ٕمريـ ، وذيمؽ ( ونمغمهوصمومع احلديٌ( أو زمركومٍ ) صمقامع ايمؽؾؿ) 
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         ايمؽتى زمتؾؽ ايمصقغي ، دم ذواىمر اجلقٓت ، وايمؽؿبققسمرات فأوٓ : يمتقهمر آٓ

-ىمام ؽمتعرف ذيمؽ دم شمـويو هذا ايمؽتوب، يمسفقيمي ؿمريؼي ايمبحٌ همقفو:  وشموكقو  

، وؽمقف    فمـ ىمثرة احلقار ، وامش طمطقة طمطقة مع هذا ايمؽتوب ,نمغم ملمقر ,*ازمتعد

        ىمويمتورم : هذا ايمؽتوب  فمرض ، وؽمقؽقن ايمتقهمقؼ زمقد اهللوزمنذن اهلل ،   سمرى ايمثؿرة

ايمتطبقؼوت شمؿ ،   سمطبقؼ ايمتعريػ فمؿؾقوشمؿ   ، ايمتؿثقؾشمؿ  ،  ) ايمـظري(ايمتعريػأوٓ :   

احلؽؿ فمعم  مفورة  إلم  ايمؼقافمد ضمتك يصؾ ايمطالب فمعم سمطبقؼ  سمؾؽ ايمعؿؾقي  يمتدريى

                                                                                                   - صحي أو ضعػو احلديٌ

 ومدرسمؽ فمعم إذا أردت أن سمعرف مستقاك ، ومفورسمؽ دمذا ايمؽتوب زمعد دراؽمتؽ هل *

مـ إضموديٌ ايمتل مو ومد  مو فمؾقؽ إٓ أن سملطمذ أي ضمديٌ تضعقػيموا ،ايمتصحقح

ايمـسوئل ،  مـ أيب دواد ، أو مـمـ ايمؼممذي ، أو  سملطمذه  ، فمرهمً صحتفو مـ ضعػفو

مو ومول فمـف   ؽؿ فمعم ؽمـده زمؿ يستحؼف ، شمؿ سمرصمع زمعد ذيمؽ إلمحتأو مـ ازمـ موصمي ، شمؿ 

                ؟!اظمعوسون ىموٕيمبوين وايمقادفمل ونمغمهؿ ، يمتعرف هؾ أصبً أم أطمطلت

مـ  ضمتك : مـ  فمـده إؾمؽوٓت ، أو اؽمتدراىموت ، سمتعؾؼ هبذا ايمؽتوب ، أو سمـبقف *

 دم همفؿف وضمؾ أؽمئؾتف  ظمـ فمزم فمعم دراؽمتف زمـػسف : همعؾقف أن يتقاصؾ ة اظمسوفمد أراد 

ؽقن ايمتقاصؾ همقام يتعؾؼ فمعم أن يمشؽقرا ، ٓ ملمقرا   هبذا ايمرومؿ )واسمسوب(

رزومـو اهلل وإيوىمؿ ايمعؾؿ ايمـوهمع ، وايمعؿؾ ايمصويمح ، ، دون نمغمه احلديٌ زمؿصطؾح  

+255769823921)))) 
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 يمؾطويمى اجلديد زمدايوت مفؿيمؼدموت و                                      

                                                                                                                              ؟مصطؾح احلديٌمو سمعريػ فمؾؿ *

 -فمـ ؿمريؼفو يعرف مو ُيؼبؾ ومو ُيرد مـ ايمروايوت فمبورة فمـ ومقافمد  هق سمعريػف 

                                                                                                                    ؟فمؾؿ مصطؾح احلديٌ دة هموئمو *

  -وايوتيرد مـ ايمرمو و يؼبؾ ومعرهمي م

            ؟                                                                                                                            مـ هق ايمصحويب* 

عم هق مـ يمؼل ايمـبل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ مممـو زمف ،وموت فمعم ذيمؽ ، ويمق ختؾؾً ردة فم

 إصح-

    ؟                                                                                                                            مـ هق ايمتوزمعل*

   -هق ىمؾ مسؾؿ يمؼل صحوزمقو مممـو زمويمـبل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ ، وموت فمعم ذيمؽ

                                                                                                                                       ؟احلديٌمو هق *

مو أضقػ إلم ايمـبل صعّم اهلل فمؾقف وؽمّؾؿ  مـ ومقل، أو همعؾ، أو سمؼرير، أو وصػ : احلديٌ هق 

                                                                                                                        دم طُمُؾؼف، أو طِمْؾَؼتِف-

: ) طمغمىمؿ مـ سمعؾؿ ايمؼرآن وفمؾؿف(                                                                                    مثؾأومقايمف ، همؿـ 

                                                      يشقص هموه زمويمسقاك( ،  ـ كقمفإذا وموم م : ) ىمون مثؾومـ أهمعويمف ، 

ومويمً: دم ايمسامء، هملومرهو فمعم "أيـ اهلل؟"يي ضمكم ؽملهلو: سمؼريره اجلور  : مثؾ،  ومـ سمؼريره

                                                                                                                                               ذيمؽ صعّم اهلل فمؾقف وؽمّؾؿ-

     ايمـوس: ىمون ايمـبل صعّم اهلل فمؾقف وؽمّؾؿ أصمقد ايمـوس وأؾمجع ايمقصػ دم طُمُؾؼفمـ  مثويمفو 
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 يمقسرصمول: : ىمون ايمـبل صعّم اهلل فمؾقف وؽمّؾؿ رزمعي مـ ايمايمقصػ دم طِمْؾَؼتِفمـ  مثويمفو 

 -ٓ زمويمؼصغمزمويمطقيؾ، و

           ؟                                                                                                                            مو هق اخلػم*

، ومو  إلم ايمـبل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ يطؾؼ فمعم مو أضقػ همنكف  مـ احلديٌ أفمؿ اخلػم  اخلػم: 

  -ويمصحوزمي وايمتوزمعكم ىم  نمغمهأضقػ إلم 

             ؟                                                                                                                            مو هق إشمر*  

لم ايمصحوزمي إو إلم ايمـبل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ  مرادف يمؾخػم همقطؾؼ فمعم مو أضقػ إشمر  إشمر:

   -صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ وأىمثر مو يستعؿؾ إشمر دم اظمضوف إلم نمغم ايمـبل،   وايمتوزمعكم

؟                                                                                                                   مو هق احلديٌ ايمؼدد*

فمـ رزمف سمبورك  ,ذي يرويف يمـو رؽمقل اهلل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿهق احلديٌ ايم احلديٌ ايمؼدد: 

   وكحقهو مـ  إيمػوظ ،  أو يؼقل اهلل سمعولم  ، وسمعولم مسـدًا ذيمؽ إيمقف زمؼقيمف: ومول اهلل سمعولم

أكو فمـد ـمـ فمبدي "أكف ومول:  ,سمعولم  ,: ومقيمف صعّم اهلل فمؾقف وؽمّؾؿ همقام يرويف فمـ رزمف  مثويمف

ين، همنن ذىمرين دم كػسف ذىمرسمف دم كػز، وإن ذىمرين دم مأل ذىمرسمف دم يب، وأكو معف ضمكم يذىمر

 "مأل طمغم مـفؿ

                                                                                       ؟واحلديٌ ايمـبقي،  واحلديٌ ايمؼدد ، زمكم ايمؼرآنمو هق ايمػرق *

وٓ  عبد زمتالوسمف ، معجز دم يمػظف ، وٓ جيقز روايتف زموظمعـك ،: يمػظف ومعـوه مـ اهلل ، مت ايمؼرآن

                                                                                                                                 -حمػقظ مـ ايمتغقغم وايمتبديؾ ويؼرأ زمف دم ايمصالة ، ، زمقاؽمطي صمػميؾيـزل إٓ 

: أيضو يمػظف ومعـوه مـ اهلل ، يـزل زمقاؽمطي صمػميؾ ، وزمغغمه ، وايمـبل صعم اهلل احلديٌ ايمؼدد 
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، فمؾقف وؽمؾؿ راويف وكوومؾف ، ويمقس متعبد زمتالوسمف ، وٓ معجزا دم يمػظف ، وجيقز روايتف زموظمعـك

                                                                              - ومـف ايمصحقح ومـف ايمضعقػ ،  وٓ يؼرأ  دم ايمصالة

 صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ  زملن احلديٌ ايمؼدد يمػظف مـ اهلل ، ومعـوه مـ ايمـبل  :  ومقل مـ ومول سمـبقف

                                                                                                                                     -ومقل ٓ يدفمؿف ايمديمقؾ

                                                -: معـوه مـ اهلل ، ويمػظف مـ ايمـبل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿاحلديٌ ايمـبقي 

                   ؟؟                                                                    ؼ احلديٌياحلديٌ أو ؿمر مو معـك  ؽمـد* 

ضمدشمـو   ، مثؾ : هق ؽمؾسؾي ايمرواة اظمقصؾي إلم اظمتـ : معـك ؽمـد احلديٌ أو ؿمريؼ احلديٌ

                                                                     -( يمػظ احلديٌ تك يصؾ إلم متـ احلديٌ)همالن فمـ همالن ---ضم

                            زمؿعـوه (؟و أ زمـحقه  فمـ همالن  ) زمؿثؾف( ، أو )  : أطمرصمف همالن ـك ومقل احلػوظ مو مع*

 إذا  صموء احلديٌ مـ ؿمريؼكم وىمون يمػظ احلديٌ واضمدا                                       أي  ومقهلؿ )زمؿثؾف( : 

ديٌ دون  دم معـك احلقهلؿ ) زمـحقه أو زمؿعـوه ( : إذا  صموء احلديٌ مـ ؿمريؼكم متؼورزمكمووم

 ون ويمقس زمـػس ايمؾػظيمػظف أي معـك احلديثكم متؼورزم

؟                                                                                                                     مو معـك احلديٌ اظمرهمقع*

 - فمؾقف وؽمؾؿمعـك احلديٌ اظمرهمقع ، هق ايمذي يـتفل إؽمـوده إلم ايمـبل صعم اهلل

؟                                                                                                                 مو معـك احلديٌ اظمقومقف*

 ستعؿؾ اظمقومقف دم نمغم ايمصحويب ويمؽـوومد ي، معـوه هق ايمذي يـتفل ؽمـده إلم ايمصحويل

                                                                     ، وكوهمع سموزمعل كوهمع أي صمعؾف مـ ومقل كوهمع  مؼقدا ، ىمؼقهلؿ : وومػف مويمؽ فمعم

                                                                                                                                                      -قؽقن مرهمقفموهم أيوت كزولام يذىمره دم أؽمبوب همقإٓ  ومقومقهميؽقن ومقل ايمصحويب  : هموئدة *
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                          -، و احلجي إمجوفمفؿحجي زم:ايمصحقح أن ومقل ايمصحويب إذا اكػرد  يمقس  هموئدة*

                                                                         ؟                                                   مو معـك احلديٌ اظمؼطقع*

 -معـوه هق ايمذي يـتفل إؽمـوده إلم ايمتوزمعل

             ؟                                                                                                    اجلرح وايمتعديؾ أو فمؾؿ ايمرصمول فمؾؿ  معـكمو *

                                                                                                        ، ومعرهمي مـ يؼبؾ ، ومـ يرد مـ ايمرواة-صمرضمو وسمعديال هق معرهمي ضمول ايمراوي

                                                             ؟؟                                          مو أمهقي فمؾؿ مصطؾح احلديٌ*

 إيمقف حوصمي زم أن ايمعؾقم ىمؾفو دم ايمغويمى أمو أمهقي فمؾؿ مصطؾح احلديٌ : همتظفر أمهقتف دم

 و ايمػؼف ، وايمتػسغم ، وايمتلريخ ، وايمؾغي ، زمحوصمي إيمقف ٕن هذا ايمعؾؿ يبكم ،ايمعؼقدة و، هموحلديٌ

, لضموديٌ رؽمقل اهللزم همقؿ يتعؾؼ ، وزموٕطمص ايمعؾقم ايمسوزمؼي  سمؾؽ  يو شمـو مو شمبً ومو مل يثبً

-                                                                                                                        ,وؽمؾؿ فمؾقف اهلل صعم

 سمطبقؼوت فمؿؾقي             -                                                   

*ضع )صح( أو ) طمطل(  أموم ايمعبورة اظمـوؽمبي؟؟                                                                        

                                                                         )             (                                                    احلديٌ اظمسـد آطمره يـتفل إلم ايمصحويب

                    )             (                                                                                                      احلديٌ اظمؼطقع آطمره يـتفل إلم ايمصحويب                   

)             (                                                                                                                               يمؼرآن ايمؽريؿ ، واحلديٌ ايمؼدد ىمالمهو ىمالم اهلل  ا

)             (                                                                                                                                                  فمؾؿ اظمصطؾح زمحوصمي إلم مجقع ايمعؾقم

 )            (                                                                ومقل ايمصحويب ايمقاضمد دم مسليمي يعتػم ضمجي

 )             (                                                                                                        ػم وإشمر ( ومد يطؾؼ ىمال مـفام فمعم أطمر)احلديٌ و اخل
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 سمؼسقؿ احلديٌ مـ ضمقٌ ايمَؼُبقل وايمرد                                                

 إلم شمالشمي أومسوم :  مـ ضمقٌ ايمؼبقل ، وايمرد احلديٌ  يـؼسؿ

  ايمضعقػ احلديٌ ,3         احلسـ احلديٌ ,2        ايمصحقح احلديٌ ,1

                                                                       ايمصحقحأوٓ : احلديٌ                                           

                                                            حقح يـؼسؿ إلم ومسؿكم :: احلديٌ ايمص سمـبقف

ومؾـو : هذا  ، وهق اظمؼصقد فمـد اإلؿمالق ، أي  إذا  ايمصحقح يمذاسمفاحلديٌ إول : 

ظمؼصقد زمويمدراؽمي هـو          وهق ا (  يمذاسمفال دافمل أن سمؼقده زمؽؾؿي ) هم ضمديٌ صحقح 

) ايمشقاهد ، وهذا ؽمقف كلطمذه فمـد درس آفمتبور ايمصحقح يمغغمه ايمثوين : 

                     ، يمتعؾؼف زمويمشقاهد ، واظمتوزمعوت ٕكف اظمؽون اظمـوؽمى يمدراؽمتف واظمتوزمعوت(

ايمصحقحاحلديٌ                                                   

 ، سموم ايمضبط ، زمـؼؾ ايمعدل ،  : هق ايمذي يتصؾ إؽمـوده ) كظريو(احلديٌ ايمصحقحسمعريػ  ,

-وٓ معؾال، وٓ يؽقن ؾموذا  ، فمـ مثؾف إلم مـتفوه  

   :، همتلمؾ هذه ايممموط مع سمعوريػفومخسي ال ضمظ أن ايمتعريػ مجع ذوؿمو هم

، وهذا معـك ومقهلؿ : هذا ايمسـد  : وهق ؽمامع ىمؾ راو مـ ايمراوي ايمذي يؾقف آسمصول ,1

 مقصقل! أي ىمؾ راو ؽمؿع ممـ همقومف

ٓ وُيعرف ضمويمف صمرضمو  همال  جمفقل ايمعدايمي ٓ يؽقن ايمرواي جمروضمو ، أو أي :  ايمعدايمي ,2

  فمدٓ ٓ زمد دم ايمرواي أن يؽقن  زمؾ ،سمعديال 
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                                                وهق ومسامن : متؼوكو يمؾروايي ، أي  أن يؽقن ايمراوي :  ايمضبط ,3

 وٓضموهمظو إذا ضمدث مـ ضمػظف يعقده  زمدون زيودة  : وهق أن يؽقن  صدرضبط  ,ا  

                                                                                                                              -كؼصون  

،و ضموهمظو  ضوزمطو يمؽتوزمف إن ضمدث مـ ىمتوزمف : وهق أن يؽقن ىمتوب ضبط –ب  

  -ويمـؼصونزم وأ ويمزيودة زم  مـ أهؾ ايمسقء مـ ايمعبٌ زمف يمؽتوزمف

 

                           مـف ضمػظو أو فمددا  يمػ  ايمراوي  مـ هق أضمسـخُيو  أٓ : أيفمدم ايمشذوذ  ,4

دم  ومقي احلػظ خيويمػ  طمػقػ احلػظ  همويمشوذ حيصؾ مثال  أن جتد أن سمقضقح : 

   -شمالشميقاضمد خيويمػ ايم  ، أو ايمروايي

 ؿثؾهمُيَضعػ زمف احلديٌ ايمذي ـموهره ايمصحي ،  طمػل  : فمدم وصمقد ؽمبىفمدم ايمعؾي  ,5

-أن جتد راويو مل يسؿع مـ ايمراوي ايمذي يؾقف :  وصمقد ايمعؾي  
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                                                                                                       اظمثول فمعم احلديٌ ايمصحقح 

ضمدشمـو هورون زمـ ؽمعقد إيعم ، ضمدشمـو فمبد اهلل زمـ وهى :    , اهلل رمحف –ومول اإلموم ازمـ موصمي 

فمـ حيقك زمـ ؽمعقد ، فمـ أكس زمـ مويمؽ ، أن رؽمقل اهلل  أطمػمكو ؽمؾقامن زمـ زمالل ،زمـ مسؾؿ

 "صعم ايمعقد زموظمصعم مستؼما زمحرزمي  ,ؽمؾؿ  صعم اهلل فمؾقف و

 : ايمـظريي مموط احلديٌ ايمصحقحيمايمطريؼي ايمعؿؾقي سمطبقؼف  )فمؿؾقو ( : 

وإٓ أيـ سمؼع ىمتى احلديٌ وايمؼماصمؿ  ادطمؾ اظمؽتبي ، وسمعرف فمعم مقاضع ايمؽتى ، واكظر ,1

أن يؽقن   وإهمضؾ وإضمسـ "ايمتؼريى  "أطمذت معؽ مو يسفؾ محؾف ، مثؾ :  

أن يؽقن  أيضو همضؾ مـ ذيمؽأو (اظمؽتبي ايمشومؾي )همقف أو صمقال صمفوز ضموؽمقب دكفمـ

يمؾحديٌ   آطمر أو أي زمركومٍ (صمومع احلديٌ)أو  (صمقامع ايمؽؾؿ)زمركومٍ  فمـدك 

-، ؽمقاء فمعم ايمؽؿبققسمر ، أو اجلقال ايمـبقي  

 اكظر دم احلديٌ ايمذي زمكم يديؽ ) ضمديٌ ازمـ موصمي ( ضمقٌ ؽمقتؿ سمطبقؼ ذوط احلديٌ ,2

:   اخلؿسي احلديٌ ايمصحقح ذوط أن زمتطبقؼ ايمصحقح فمؾقف ، وكبدأ   

 آسمصول ومد حتؼؼ ايمممط إول ايمذي هق عرف أنوىمقػ سم:  آسمصول وهق ايمممط إول ,1

 ؟؟دم ؽمـد احلديٌ ايمذي زمكم يديؽ

وذيمؽ  ايمسـد ، إلم عقـؽ فمـ ؿمريؼ ايمـظر زم ومد حتؼؼ دم ايمسـد آسمصول أن عرفسم اجلقاب : 

                                                 : وهل آسمصول  هبو يتؿ ايمتل  ـظر إلم صقغ ايمتحديٌزمويم

                   ( ) أكبلكوو ،   (ومرأت فمؾقفو ) ،   ( ؽمؿعً( ، و ) أطمػمكو( ، و ) ضمدشمـو )  

                                                                          ،دل فمعم آسمصولي وصمقدهو همفذه ايمصقغ
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وهذه ايمصقغ حتتؿؾ   (ومولو ) ، () أًن و  ( ، فمـصقغ أطمرى وهل : ) وهـوك   

 وسمؽقن ،هذه ايمصقغي  وصمقد همال حيؽؿ زمويمسامع زمؿجرد ، وفمدم آسمصول ،آسمصول 

                  أمريـ :          مـواضمد  دم ايمسـد دَت صَم وَ دايمي فمعم آسمصول إذا  هذه ايمصقغ

) وؽمقف تديمقسويمزم ايمذي أسمك زمتؾؽ ايمصقغي  إذا مل يقصػ ايمراوي إمر إول :    

            -أي مـ ؾمقخف يـػل ؽمامفمف ممـ يؾقف اظمحدشمكم مـ ، ويمقس هـوك مـ يليت معـوه(

مـ اؾمؼمط ايمصحي   فمـد  ايمذي زمكم يديؽ كػسف اإلؽمـود أن جتد هذا  إمر ايمثوين :  

 (  وأطمقاهتو  ضمدشمـو)مثؾ    ( دم ايمبخوري ومسؾؿ أنً ، وفمـ همنن )  ومسؾؿ ىمويمبخوري

                                                                                                     -دم ايمدٓيمي فمعم آسمصول

ضمديٌ قن همقؽ دم ضمديثؽ ومد حتؼؼ ايمسوزمؼكم  مـ هذيـ إمريـ ا همنذا  رأيً واضمد

-متصالزمذيمؽ   

                                                         ؟؟             زمويمتديمقسمل يقصػ  عرف أن ايمراويوىمقػ ك

                                                                فمـ ؿمريؼ ايمـظر دم سمرمجتف ، ىمام ؽمقليت  عرف ذيمؽ ك

                                         ؟؟هـوك مـ يـػل ؽمامفمف مـ ؾمقخف ايمذي يؾقفيمقس  فوىمقػ أفمرف أك

    فمدمف ، ايمؽتى ايمتل اهتؿً زمـؼؾ ايمسامع  مـ  ايمرصمقع إلم سمعرف ذيمؽ فمـ ؿمريؼ اجلقاب :

 و مـ هذه ايمؽتى هل :

                                                          *ىمتوب اظمراؽمقؾ ٓزمـ أيب ضموسمؿ                                                

    *ىمتوب صمومع ايمتحصقؾ يمؾعالئل                                                                                                   

 *ىمتوب حتػي ايمتحصقؾ ٕيب زرفمي ايمعراومل
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                   ومـ اظمعوسيـ :                                                                                                               

عوسيـ ، ويمف ىمتوب آطمر أوؽمع مـف ٕضمد اظم (اإلىمؾقؾ همقام زاد فمعم ىمتى اظمراؽمقؾ)*ىمتوب 

، ومو جيري جمراهو ، هيتؿ زمويمبحٌ دم آسمصول ، وأكقاع  (اجلومع دم اظمراؽمقؾ)زمعـقان : 

                                                                                                                                        -آكؼطوع

      ضمدشمـو همؼول :  (آسمصول )أن ازمـ موصمي ّسح زمويمسامع  ضمظكال دم ايمسـد اظمتؼدم همعـد ايمـظر

، وأمو ؽمؾقامن زمـ زمالل ، وحيقك زمـ  أطمػمكوفمبد اهلل زمـ وهى ّسح زمويمسامع همؼول : ىمذيمؽ  و

فمـد ايمرصمقع إلم  ـو فمعم ايمسامع ) آسمصول ( ٕكحمؿقيمي  هـو ( وهل فمـؽمعقد همؽالمهو وموٓ : ) 

مـ  مـ إئؿي أيضو مل كجد و  ،  تديمقسويمزم وصػفامأضمدا   جدمل كسمرمجتفؿ مـ ىمتوب ايمتؼريى 

 -ممـ همقومفؿ ؽمامفمفام  يـػل

آسمصول     : إذًا احلديٌ حتؼؼ همقف ايمممط إول وهق  

                                                                                                         () ايمعدايمي :  ايمممط ايمثوين ,2

                       (                                                                     ايمضبط: ) ايمثويمٌ ايمممط,3

                     همام همقومفو (شمؼي)ايمضبط (  جتؿعفام ىمؾؿي مع  ) ايمعدايمي  وهذان ايمممؿمون    

                                -هذه إوصوف مو كحق--- و( إموم) شمؼي شمبً ( ) شمؼي ضموهمظ ( )   

همنذا ومول فمومل مـ فمؾامء اجلرح وايمتعديؾ ، ممـ مل يعرف زمويمتسوهؾ : همالن : شمؼي ، همفذا 

-                                       وايمضبط( ،)ايمعدايمي  ، ومهو يعـل أن ايمراوي سمقهمر همقف ذؿمون

                   ؟؟                                              يمقس زمثؼييمراوي شمؼي أو وىمقػ أفمرف زملن ا 

 سمراصمؿتى إلم ىم  فمـ ؿمريؼ ايمرصمقع  ؿمريؼي معرهمي أن ايمراوي شمؼي أو يمقس زمثؼي يؽقن

،  ( وهق مرسمى فمعم أضمرف اهلجوء سمؼريى ايمتفذيى)  ايمتؼريى ومـ أؽمفؾفو ،  ايمرواة
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ايمذي سمبحٌ فمـف مقصمقدا دم أضمد  ؽديثضم سمبحٌ دم ايمتؼريى إٓ إذا ىمون وٓ

 –ازمـ موصمي  – داود أزمق – ايمـسوئل – مسؾؿ –إمفوت ايمسً ، وهل : ) ايمبخوري 

ٕكف فمـد  مـ ضؿـ إمفوت ايمسً ، كالضمظ أكف ضمديثـو فمـد ايمـظر دم و ( ايمؼممذي

ي مـ زمدايي ؾمقخ ازمـ موصم ايمسـد دم ايمذيـ ايمرواة همقصمدكوهمـظركو دم ايمتؼريى  ازمـ موصمي ،

، أمو  شمؼوسمو ىمؾفؿ إلم ايمتوزمعل : حيقك زمـ ؽمعقد  وصمدكوهؿ،  وهق هورون زمـ ؽمعقد  

همقؽقن زمذيمؽ ومد سمقهمر دم  ، ٕن ايمصحوزمي ىمؾفؿ فمدول ال يـظر دم ضمويمفهم ايمصحويب

( ايمضبط( و )  ايمعدايمييمممط ايمثوين وايمثويمٌ : )احلديٌ ا  

وٓ سمؼؾ         (ـموهره ايمصحي ( أو ) إؽمـوده صحقح)  زملن احلديٌ فمـ إلم هـو ممؽـ أن سمؼقل

                                    ٕكف سمقهمرت همقف شمالشمي ذوط  همؼط وهل  زملكف)ضمديٌ صحقح(

                                                                        ( ايمضبط ,3  ايمعدايمي ,2 آسمصول ,1) 

فمدم ايمعؾي وايمثوين :  ،    شذوذفمدم ايمإول :   : ومهو وزمؼل ذؿمون  

واحلديٌ زمعد ايمدراؽمي يمقس ؾموذًا، وكعؾؿ ذيمؽ زمجؿع ىمؾ ايمروايوت هلذا  : فمدم ايمشذوذ ,4

وهذا احلديٌ ٓ سمقصمد همقف خمويمػي أي ٓ سمقصمد همقف أؽموكقد  ديٌ،احلديٌ مـ ىمتى احل

  -ٓ دم ايمسـد  وٓ دم اظمتـ ـؼصونزمزمزيودة أو  زمعضفو زمعضو أو متقن ختويمػ 

فمالل احلديٌ إكجد مـ أفمؾ احلديٌ مـ احلػوظ، و زمعد دراؽمي احلديٌ مل : ايمعؾي فمدم – 5

 زمجؾ ضمديٌ رؽمقل اهلل فمؾقف ايمصالة وايمسالم كم قن مـ أهؾ ايمعؾؿ ايمؽبور، ايمعورهميؽ

،  ايمسوزمؼي همنن احلديٌ يؽقن طمويمقو مـ ايمعؾي إذا سمقهمرت إرزمعي ايممموط دم ايمغويمىو

-ديٌ معال مع سمقهمر ايممموط إرزمعيودم أضمقال ومؾقؾي ، يؽقن احل  
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                                       ضمديٌ صحقحزمعد سمقهمر ايممموط اخلؿسي ، همحديٌ أكس  ن:إذ

:سمطبقؼوت فمؿؾقي  

 احلديٌ ، يمؽل سمعرف صحي احلديٌ مـؿمبؼ فمؿؾقًو ذوط احلديٌ ايمصحقح فمعم هذا 

                                                                       مع ايمؼممجي اظمختٌمة يمؽؾ راو ؟؟ ضعػف ،

                                                                                      ,رمحف اهلل  ,ول آموم ايمؼممذي وم

وُد زمْ  شَمـَو مَحَّ شَمـَو َأزُمق َداُوَد ايمطََّقويمِِزُّ ) ؽمؾقامن زمـ داود ( ضَمدَّ وٍر ضَمدَّ ـُ زَمشَّ ُد زْم شَمـَو حُمَؿَّ ـُ ضَمدَّ

ـِ َمويمٍِؽ وَموَل : ـْ َأَكِس زْم ًٍ )زمـ أؽمؾؿ ( فَم ـْ شَموزمِ )ىَموَن َأطَمَقاِن فَمعَم فَمْفِد ايمـَّبِلِّ   ؽَمَؾَؿَي فَم

طَمُر حَيْؼَمِ  ْٔ َؿ َوا و َيْليِت ايمـَّبِلَّ َصعمَّ اهللَُّ فَمَؾْقِف َوؽَمؾَّ َؿ هَمَؽوَن َأضَمُدمُهَ ُف َصعمَّ اهللَُّ فَمَؾْقِف َوؽَمؾَّ

َؿ هَمَؼوَل يَمَعؾََّؽ سُمْرَزُق زمِِف(همَشَؽو اظمُْْحؼَمِ  ُف َأطَموُه إلَِم ايمـَّبِلِّ َصعمَّ اهللَُّ فَمَؾْقِف َوؽَمؾَّ  

ج : 

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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                                                                        احلديٌ احلسـ                                                                

: احلديٌ احلسـ يـؼسؿ إلم ومسؿكم :                                                                                        سمـبقف

ؿمالق ، أي  إذا  ومؾـو : هذا ضمديٌ ضمسـ إول : احلديٌ احلسـ يمذاسمف ، وهق اظمؼصقد فمـد اإل

وهق اظمؼصقد زمويمدراؽمي هـو                                                                                                   ( يمذاسمفوٓ دافمل أن سمؼقده زمؽؾؿي )  )أي يمذاسمف(

ٕكف  ور ) ايمشقاهد واظمتوزمعوت(ايمثوين : احلسـ يمغغمه ، وهذا ؽمقف كلطمذه فمـد درس آفمتب

 ، واظمتوزمعوت- شقاهديماظمؽون اظمـوؽمى يمذىمره ، يمتعؾؼف زمو

 احلسـاحلديٌ 

 : هق كػس سمعريػ احلديٌ ايمصحقح إٓ أن ايمػورق زمكم ايمصحقح واحلسـ  )كظريو(سمعريػف

طمػقػ ايمضبط (، واحلسـ )سموم ايمضبط همويمصحقح )" ايمضبط "دم ايمممط ايمثويمٌ وهق يؽقن 

                                                                                                                     ىمؤيت : احلديٌ احلسـ ذوط، مع سمقهمر زمؼقي ايممموط ، همتؽقن ( 

 ايمعؾي فمدم – 5   ايمشذوذ فمدم – 4   ايمضبط طمػقػ – 3    ايمعدايمي – 2  آسمصول  ,1

 

 اظمثول فمعم احلديٌ احلسـ

شَمـَو فمَ ,رمحف اهلل  ,ومول آموم ايمؼممذي  ِ : ضَمدَّ ـُ اظمَُْحػمَّ شَمـَو زَمَدُل زْم وؾِمِؿلُّ ضَمدَّ بَّوِح اهْلَ ـُ ايمصَّ ْبُد اهللَِّ زْم

ـْ َأزمِقفِ  ـِ َمويمٍِؽ فَم ـُ َأَكِس زْم شَمـَو ايمـَّْْضُ زْم طَّوِب ضَمدَّ َْكَصوِريُّ َأزُمق اخْلَ ْٕ ـُ َمْقُؿقٍن ا شَمـَو ضَمْرُب زْم  وَموَل : ضَمدَّ

ًُ ايمـَّبِلَّ َصعمَّ اهللَُّ فَمَؾْقفِ  ًُ َيو َرؽُمقَل اهللَِّ  ؽَمَليْم َؿ َأْن َيْشَػَع رِم َيْقَم ايْمِؼَقوَمِي هَمَؼوَل َأَكو هَموفِمٌؾ وَموَل وُمْؾ َوؽَمؾَّ

 َ ًُ هَمنِْن مَلْ َأيْمَؼَؽ فَمعَم ايمٌمِّ اِط وَموَل وُمْؾ َ َل َمو سَمْطُؾُبـِل فَمعَم ايمٌمِّ ـَ َأؿْمُؾُبَؽ وَموَل اؿْمُؾْبـِل َأوَّ اِط وَموَل هَمَلْي

َٓ ُأطْمطُِئ هَموؿْمُؾْبـِل فِمـْ  ْقِض هَمنيِنِّ  ًُ هَمنِْن مَلْ َأيْمَؼَؽ فِمـَْد اظمِْقَزاِن وَموَل هَموؿْمُؾْبـِل فِمـَْد احْلَ َد اظمِْقَزاِن وُمْؾ

ـَ   َهِذِه ايمثَّاَلَث اظمََْقاؿمِ
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 :ايمطريؼي ايمعؿؾقي يمتطبقؼ ذوط احلديٌ احلسـسمطبقؼف )فمؿؾقو( : 

 احلديٌ ايمصحقح ، وهل :  هل كػس سمطبقؼ ذوط 

: وكعرف ذيمؽ مـ ايمـظر زمويمعكم إلم صقغ ايمتحديٌ دم ايمسـد اظمتؼدم :  آسمصولايمممط إول 

 ( ، وهل حمؿقيمي فمعمفمـهمـالضمظ أن مجقع ايمرواة سضمقا زمويمسامع إٓ ايمـْض زمـ أكس ومول : )

 ايمذي يؾقف ، وٓ أضمد مـ أهؾ ايمعؾؿ ومول زمعدم ؽمامفمف مـ ؾمقخف ايمسامع ٕكف مل يقصػ زمتديمقس

 آسمصولؼ ايمممط إول وهق : إذًا حتؼ

( وهذان ايمممؿمون دم احلديٌ احلسـ طمػقػ ايمضبط +  ايمعدايميايمممط ايمثوين مع ايمثويمٌ : ) 

 ونمغمهو ممو يسووهيو (ٓ زملس زمف )  :شوزمف هذه ايمؽؾؿي ، مثؾ يومو أ(  صدوقجتؿعفام ىمؾؿي ) 

مـ ضؿـ إمفوت دم ايمؼممذي وايمؼممذي  احلديٌ ٕن ,همرصمعـو إلم سمرامجفؿ مـ ايمتؼريى 

طَّوِب ومول فمـف احلوهمظ   همقصمدكوهؿ ,ايمسً  َْكَصوِريُّ َأزُمق اخْلَ ْٕ ـُ َمْقُؿقٍن ا شمؼوسمو ، مو فمدا ضَمْرُب زْم

 ( صدوقدم ايمتؼريى : )

 (صدوقىمؾؿي ) فمـ ؿمريؼ  (ايمعدايمي + طمػقػ ايمضبط ) إذا حتؼؼ ايمممط ايمثوين وايمثويمٌ : 

راويو خمويمػو  يمؾرواة  قفأي مل كجد هم احلديٌ ذ دم، ٓ يقصمد ؾمذوفمدم ايمشذوذ :  ايمممط ايمرازمع

 ايمشذوذ فمدم وهقحتؼؼ ايمممط ايمرازمع : !وزمذيمؽ يؽقن ومد صون، وٓ زمـؼٓ زمزيودة 

أو ذىمر هذا احلديٌ دم ىمتى  مل كجد مـ أهؾ ايمعؾؿ مـ أفمؾف ، ،فمدم ايمعؾي ايمممط اخلومس : 

 -طموصي مع سمقهمر ايممموط ايمسوزمؼيايمعؾؾ ، 

 يمقس معتالومس : حتؼؼ ايمممط اخلإذن 

طَّوِب )مـ أصمؾ  ضمسـ: احلديٌ  نإذ َْكَصوِريُّ َأزُمق اخْلَ ْٕ ـُ َمْقُؿقٍن ا                    (صدوقهمنكف ) (ضَمْرُب زْم

- وٓضمظ أن ايمرواة ىمؾفؿ شمؼوت إٓ واضمدا صدوومو همصور ـ احلديٌ  مـ أصمؾفٍس ضُم وومد 

 احلديٌ ضمسـو زمسبى هذا ايمقاضمد ايمصدوق-
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 فمعم احلديٌ احلسـسمطبقؼوت فمؿؾقي 

سمعرف صحي احلديٌ مـ ضعػف  ضمتك، ؿمبؼ فمؿؾقًو ذوط احلديٌ احلسـ فمعم هذا احلديٌ 

 مع ايمؼممجي اظمختٌمة يمؽؾ راو ؟؟

ضمدشمـو يمقٌ زمـ  ،ضمدشمـو احلسـ زمـ ؽمقار، ومول اإلموم ايمؼممذي رمحف اهلل : ضمدشمـو أمحد زمـ مـقع 

كػغم ضمدشمف فمـ أزمقف ) صمبغم زمـ كػغم ( أن فمبد ايمرمحـ زمـ صمبغم زمـ ،ؽمعد فمـ معوويي زمـ صويمح 

 :فمـ ىمعى زمـ فمقوض ومول

 -(وهمتـي أمتل اظمول أمي همتـيإن يمؽؾ )ؽمؿعً ايمـبل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ يؼقل : 

ج : 

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ايمضعقػاحلديٌ 

 وذيمؽبقل،صػوت ايمؼَ  جتتؿع همقف ايمذي ٓ احلديٌ هق:  كظريو()سمعريػ احلديٌ ايمضعقػ

  اظمتؼدمي اخلؿسي مموطايممـ  أو أىمثر زمػؼد ذط

ظفر يمـو احلديٌ ايمضعقػ ،ؽمق مـ احلديٌ إذا هُمِؼَد  ايمسوزمؼي  ؽؾ ذط مـ ايممموط اخلؿسيهم

 زملؽمامء خمتؾػي ، وإيمقؽ سمػصقؾ ذيمؽ :

 

 آسمصولهمؼد ذط 

                                                       يمـو جمؿقفمي مـ إضموديٌ ايمضعقػي ، وهل : تـمفر:  آسمصول ذطإذا هُمِؼَد 

  اظمديمس  ,5        اظمرؽمؾ ,4        اظمـؼطع ,3       اظمعَّؾؼ ,2      اظمُْعَضؾ ,1

 وإيمقؽ سمػصقؾفو :

 اظمعؾؼ

،  طمر ايمسـدآفمعم ايمتقارم ، ويمق إلم  راو أو أىمثر  إؽمـوده أول مو ؽمؼط مـ : هق  )كظريو(سمعريػف

 )زمؾغـو فمـ همالن( أو ىملن يؼقل اظمصـػ : ) ومول همالن ( أو )ذىمر همالن ( أو ) روى همالن (أو

                                                                                                     ( ,صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ  –)ومول رؽمقل اهلل 

زمؾ يليت زمصقغي  ،  (ؽمؿعً)، أو   (أطمػمكو)أو  (ضمدشمـو )يؼقل :  يعـل أن اظمصـػ ٓ :  سمقضقح

                                                                                و--- (ُذىمرو) ( ىمرذَ ( ، و ) ومولمثؾ )  حتتؿؾ ايمسامع وفمدمف

                                                                                                                ؟ضمؽؿ احلديٌ اظمعؾؼ مو

 ؿمريؼ آطمر ـنذا صموء م، هم زمذىمر ايمرواة  احلديٌ اظمعؾؼ مـ ومسؿ ايمضعقػ ضمتك يليت مقصقٓ

ًَ  زمذىمر ايمرواة دم ضعػ احلديٌ  ايمسبىٕن  ، صحيويمفمؾقف زم ًَ ضمؽؿ فمدايمتفؿ ، وفمرهم

همؼد يؽقن همقفؿ اظمديمس ، وايمؽذاب ،  ؼطقا ٓ كدري فمـ ضموهلؿأن هـوك رواة  ؽم اظمعؾؼ هق

   -ونمغم ذيمؽ
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                                                                                                                         :اظمثول فمعم اظمعؾؼ 

أن  فمبد اهلل زمـ صمعػر زمـ اظمسقر زمـ خمرمي فمـ أيب فمقن ومول وذىمر  دم ايمسغمة  ومول ازمـ هشوم

امرأة مـ ايمعرب ومدمً زمجؾى هلو همبوفمتف زمسقق زمـل ومقـؼوع - - - همجعؾقا يريدوهنو فمعم ىمشػ 

 (--- وصمففو هملزمً

  

أيضو  سمتؿ فمـ ؿمريؼ ايمـظر ؼي ايمعؿؾقي  دم معرهمي اظمعؾؼايمطري  :ايمطريؼي ايمعؿؾقي سمطبقؼف )فمؿؾقو( 

             ٓ يليت زمصقغي ايمتحديٌ ، وإكام يؼقل :دم زمدايي ايمسـد ، همعـدم سمالضمظ أن اظمصـػ  زمويمعكم

 ويمقس،  ويمسامع زم  مـ إيمػوظ ايمتل ٓ سمدل فمعم ايمتٌميح ومو ؾموزمف ذيمؽ ) ومول( أو ) ذىمر(،

   - همفـو سمعؾؿ أكف معؾؼ ايمراوي ؾمقخو يمؾؿصـػ

 ،  فمبد اهلل زمـ صمعػر زمـ اظمسقر زمـ خمرمي  فمـ يرويف – اهلل رمحف – ـ هشومازمـالضمظ أن هم

زمؾ زمكم ازمـ هشوم وفمبد اهلل زمـ صمعػر مػووز ،  مبوذة  ؿوهقيمقس مـ مشوخيف ايمذي يروي فمـف

             زمصقغي ٓ سمدل فمعم آسمصول ، وهل :  أسمك ازمـ هشوم ومدو  ,رمحف اهلل  –ىمام يؼقل إيمبوين 

وهق  هموحلديٌ نمغم متصؾ ، ) آسمصول(ايمممط إول مـف همؼد احلديٌ :  إذن (ذىمر  ) 

، وايمتعبغم ايمصحقح أن سمؼقل : أطمرصمف ازمـ هشوم   معؾؼوضمديثو  ويسؿك دم هذه احلويمي  ضعقػ

، هؽذا كؼقل دم ىمؾ مـ  ، أي ٓ سمؼؾ : أطمرصمف ازمـ هشوم همؼط ٓ زمد أن يؼقد زمويمتعؾقؼمعؾؼو 

 أطمرج ضمديثو معؾؼو-
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 :هموئدة مفؿي 

همؾقسً  دم ايمصحقحكم ، يمقسً فمعم ذط ايمبخوري ومسؾؿ ، ؼياظمعؾ إضموديٌ ايمصحقح أن

                             ( سوومطقنىمر ايمرواة ايمكم ومبؾً أي )ذُ ايمصحقح كػس وصؾً دم إٓ إذا صحقحي 

 نن وصؾً طمورج ايمصحقحكم ضمؽؿ فمعم ايمسـد زمام يستحؼفهم

 

 سمطبقؼوت فمؿؾقي

 فمعم هذا ايمسـد : همؼط آسمصولؿمبؼ ذط 

صُمِؾ دِم ايْمَػاَلِة سُمَضوفَمُػ  وَموَل وَموَل َأزُمق َداُوَد :   ٌِ َصاَلُة ايمرَّ ِدي ـُ ِزَيوٍد ، دِم َهَذا احْلَ فَمْبُد ايْمَقاضِمِد زْم

 ٌَ ِدي اَمفَمِي --- َوؽَموَق احْلَ  فَمعَم َصاَلسمِِف دِم اجْلَ

 

ج : 

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 اظمرؽمؾ

                                                      -  – وؽمؾؿ فمؾقف اهلل صعم –: هق مو أضوهمف ايمتوزمعل إلم ايمـبل  ) كظريو(سمعريػف

 

             :                                                                                                        ضمؽؿ احلديٌ اظمرؽمؾ

احلديٌ اظمرؽمؾ مـ ومسؿ ايمضعقػ ٕكـو ٓ كدري مو ضمول ايمراوي ايمتوزمعل ايمسوومط  ٕكف وصمد 
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همنن  همؼظ  ايمذي ؽمؼط  هقايمصحويب فمؾؿـو  أن  ، وأمو إذا أن ايمتوزمعل ومد يروي فمـ سموزمعل آطمر

   -ٕن ايمصحوزمي ىمؾفؿ فمدول ذيمؽ ٓ يْض

 

ورواه فمـف ايمديؾؿل همؼول    "زوائد ايمزهد  "دم أطمرج فمبد اهلل زمـ أمحد  :اظمثول فمعم اظمرؽمؾ 

 ضمدشمـل زممم زمـ احلورث  ضمدشمـو ضموسمؿ  ضمدشمـو حمؿد زمـ  ضمدشمـو زمقون زمـ احلؽؿ ضمدشمـو فمبد اهلل 

شمالث  " : ، ومول رؽمقل اهلل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ  ومول  احلسـ فمـهشوم  فمـفمقسك زمـ يقكس 

  "يقاري فمقرسمف  هبو صؾبف ، وشمقبٓ حيوؽمى هبـ ايمعبد : ـمؾ طمص يستظؾ زمف ، وىمرسة يشد 

 

 :ايمتطبقؼ ايمعؿقم سمطبقؼف )فمؿؾقو(  

 إٓ  ،  سمدل فمعم ايمسامع ايمتل صقغايمزمدٓيمي وصمقد  متصؾأكف   ؽمـالضمظفمـد ايمـظر دم ايمسـد 

( وهل هـو حمؿقيمي فمعم ايمسامع ٕن فمقسك شمؼي ملمقن مل فمـ) أسمك زمصقغي  هملكف فمقس زمـ يقكس

( وهل هـو حمؿقيمي فمعم ايمسامع ٕن هشوم فمـسمك زمصقغي ) هشوم أ ، وأيضو   زمتديمقسيقصػ 

 ( وهلومول)  أسمك زمصقغي ، وأيضو احلسـ  زمتديمقسوهق ازمـ ضمسون  شمؼي ضموهمظ مل يقصػ 

فمـد ايمـظر دم  ٕكـو وصمدكوفمدم ايمسامع وهل هـو حمؿقيمي فمعم  ، وفمدم ايمسامع حتتؿؾ ايمسامع

مل يدرك  وايمتوزمعل ىمام هق معؾقم  ، اظمعروف توزمعلايم  ي احلسـ زملكف هق احلسـ ايمبٌمي سمرمج

ايمـبل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ  وهـو ىمام سمالضمظ أضوهمف إلم   , وؽمؾؿ فمؾقف اهلل صعم –ايمـبل 

 -مبوذة

 رؽمؾ اظم:  ٕكف همؼد ذط آسمصول ، ويسؿك هـو زموحلديٌ   ضعقػ  إذا احلديٌ
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 سمطبقؼوت فمؿؾقي                                                             

ضمدشمـو أزمق ومول : د : أطمرج ؽمعقد زمـ مـصقر دم ؽمــف فمعم هذا ايمسـ همؼط  ؿمبؼ ذط آسمصول

اهلل صعم معوويي، ضمدشمـو فمبد ايمرمحـ زمـ أيب زمؽر ايمؼرر، فمـ ازمـ أيب مؾقؽي ، ومول: أّذن رؽمقل 

 اهلل فمؾقف وؽمؾؿ مرة: همؼول:ضمل فمعم ايمػالح-

 

ج : 

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 اظمعضؾ                                                                    

    راو زمعد راو   أي إؽمـوده راويون ، أو أىمثر زمممط ايمتقارم : هق مو ؽمؼط مـ )كظريو( سمعريػف

 -ؽمقاء مـ أول ايمسـد أو مـ وؽمطف أو مـ آطمره  

 

                                                                                                                      :ضمؽؿ احلديٌ اظمعضؾ

 ٕكـو ٓ كدري مو ضمول ايمرواة ايمسوومطكم  مـ ومسؿ ايمضعقػاحلديٌ اظمعضؾ 
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 :اظمثول فمعم اظمعضؾ 

 : ,رمحف اهلل  –ومول اإلموم ايمبقفؼل 

ؽمؿعً أزمو طمؾقػي يؼقل ؽمؿعً ازمـ أطمػمكو أزمق كٌم زمـ ومتودة  أطمػمكو أزمق فمؿرو زمـ مطر   

  :  ظمو ومدم ايمـبل اظمديـي صمعؾ ايمـسوء وايمصبقون وايمقٓئد يؼؾـ ومول: فموئشي 

 مـ شمـقوت ايمقداع (      ) ؿمؾع ايمبدر فمؾقـو  

 مو دفمو هلل داع (     ) وصمى ايمشؽر فمؾقـو  

 

 ايمطريؼي ايمعؿؾقي:سمطبقؼف )فمؿؾقو( 

 همؼد آسمصول دون نمغمه ، همـالضمظ مـ طمالل ، ٕن ايمؽالم فمعمآسمصول همؼط ؽقن فمعم توؽم

 سح أزمق كٌم زمـ ومتودة  )آسمصول( ، وزمويمسامعسح  ايمبقفؼل ايمـظر زمويمعكم دم هذا ايمسـد أن 

                                                                                                                                                         سح زمويمسامع، وأزمق طمؾقػي  زمويمسامع، وأزمق فمؿرو زمـ مطر سح  ويمسامعزم

( ، وهذه مـ ايمصقغ ايمتل حتتؿؾ ومول: ) لسمك زمصقغيهم زمـ فموئشي همؾؿ يٌمح زمويمسامع وأمو ا

أكف يمقس  ف فمـد ايمـظر دم سمرمجتف كجد، ٕكايمسامع  فمدمايمسامع وفمدمف ، وهل هـو حمؿقيمي فمعم 

ىمام  ,أكف دم ايمسـد  مع أىمثر مـ شمالشمي ،  زمقـف وزمكم ايمـبل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ رصمول  ؾصحوزمقو زم

 وفمعم هذا همقؽقن احلديٌايمـبل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ !!! إلممبوذة  ضقػ ذيمؽي –سمالضمظ 

  -معضال
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 اظمعضؾ فمعمسمطبقؼوت فمؿؾقي                                                    

 فمعم هذا ايمسـد:  همؼط  ؿمبؼ ذط آسمصول

ـُ َيْعُؼقَب ، ُد زْم وهمُِظ ، َكو َأزُمق ايْمَعبَّوِس حُمَؿَّ َكوُه َأزُمق فَمْبِد اهللَِّ احْلَ  ومول ايمبقفؼل دم ؾمعى اإليامن : َأطْمػَمَ

ـُ اظمُْـَوِدي ، َكو ُيقُكُس زمْ  ـْ وَمَتوَدَة ، وَموَل : ُذىمَِر يَمـَو َأنَّ َكبِلَّ اهللَِّ،  َكو َأزُمق صَمْعَػِر ازْم ٍد ، َكو ؾَمْقَبوُن ، فَم ـُ حُمَؿَّ

ـَ آَدمَ  "ىَموَن َيُؼقُل :  طَمْدُش فُمقٍد ، َوٓ فَمْثَرُة وَمَدٍم، َوٓ اطْمتاِلُج فِمْرٍق إِٓ  ٓ ُيِصقُى ازْم

 َوَمو َيْعُػق اهللَُّ فَمـُْف َأىْمَثرُ زمَِذْكٍى،

 ( دم اإلؽمـود هل اطمتصور يمؽؾؿي ) ضمدشمـو () كوـك سمـبقف : مع

ج : 

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 
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 اظمـؼطع

ايمتقارم ، يمقس  يمقس فمعمؽمـوده راو واضمد ، أو أىمثر : وهق مو ؽمؼط مـ إ )كظريو(سمعريػ اظمـؼطع

  ، ويمؽـ مـ أشمـوء ايمسـد دم أول ايمسـد وٓ دم آطمره

 ومطو: ضعقػ ٕكـو ٓ كدري مو ضمول ايمرواي ايمسضمؽؿ اظمـؼطع 

  مرؽمالأو  معؾؼوأو  ضالمعأن اظمـؼطع يطؾؼ فمعم ىمؾ مومل يتصؾ إؽمـوده ؽمقاء ىمون  : وايمراصمح

 :اظمثول فمعم اظمـؼطع 

أزمقف حمؿد زمـ  فمـصمعػر زمـ حمؿد زمـ فمقم  فمـضموسمؿ زمـ إؽمامفمقؾ ،  ضمدشمـوومول ازمـ أيب ؾمقبي : 

فمؿر وهق دم جمؾس زمكم ايمؼػم واظمـػم موأدري ىمقػ أصـع زموظمجقس ويمقسقا  ومول:  ومولفمقم 

    – وؽمؾؿ فمؾقف اهلل صعم – زملهؾ ىمتوب ، همؼول فمبد ايمرمحـ زمـ فمقف ، ؽمؿعً رؽمقل اهلل

  -ايمؽتوب أهؾ هبؿ ؽمـقا:  يؼقل

                                                                                                                                      :ايمطريؼي ايمعؿؾقيسمطبقؼف )فمؿؾقو( 

  وفمدمفؾسامع يم اظمحتِؿؾي صقغي ويمسمك زمسمـبف يمؾراوي ايمذي أو سملمؾ دم ايمسـد ،

، وهل   فمـ، وضموسمؿ وصمعػر ىمالمهو وموٓ :  زمويمسامعازمـ أيب ؾمقبي سح همـالضمظ دم ايمسـد أن 

 ايمسامع مـ ايمعؾامء  ، وأيضو مل يـػ أضمد زمتديمقسهنام مل يقصػو ، ٕفمعم ايمسامع هـو حمؿقيمي 

أكف ( وزمام ومولع وفمدمف وهل : )، وأمو حمؿد زمـ فمقم همؼد أسمك زمصقغي أيضو حتتؿؾ ايمسام فمـفؿ

وصمدكو أشمـوء ايمبحٌ دم سمرمجتف أن  يمؽـهموٕصؾ أكف حتؿؾ فمعم ايمسامع ،  زمتديمقس شمؼي مل يقصػ 

، إذا همفق مـؼطع ٕن  () مـؼطعحمؿد زمـ فمقم زمـ احلسكم فمـ فمؿر مرؽمؾ:  يؼقل  زرفميأزمو 

 مل يدرك فمؿر  مـ فمؿر  ٕكفمل يسؿع  حمؿدا
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 : سمؼدم ذىمرهو مـفو  هل ىمتى  سمسوفمدك فمعم معرهمي ايمسامع مـ فمدمف : مـ ايمؽتى ايمتلهموئدة 

                                             صمومع ايمتحصقؾ دم أضمؽوم اظمراؽمقؾ ,2اظمراؽمقؾ ٓزمـ أيب ضموسمؿ      ,1

( همقفو وهل مرسمبي فمعم أضمرف  ومولأو  إنأو  فمـفمـ ايمراوي ايمذي ومول )  عؾقؽ أن سمبحٌهم

) زمحٌ( إذا  ىمـً متؾؽ  فمعم ىمؾؿي  ، واضغط دم طموكي ايمبحٌ ىمتى اؽمؿ ايمراويأو ا اهلجوء

زمخالف ايمؽتى  ، يمتقهمرهو زمسفقيمي  ، وهق ايمغويمى فمـد زمعض ؿمالب ايمعؾؿ مؽتبي أيمؽؼموكقي  

   - ايمقرومقي همنن ايمغويمى ٓ يؿؾؽفو

 

 سمطبقؼوت فمؿؾقي

 فمعم هذا احلديٌ:  همؼط ؿمبؼ ذط آسمصول

 زمـ فمقن فمـ فمجالن ازمـ فمـ ؽمػقون ضمدشمـو ومتقبي ضمدشمـو:  , اهلل فرمح –ومول اإلموم ايمؼممذي 

همويمؼقل  ؽمؾؿ إذا اطمتؾػ ايمبقعون و فمؾقف اهلل صعم اهلل رؽمقل ومول:  ومول مسعقد ازمـ فمـ اهلل فمبد

 ومقل ايمبوئع واظمبتوع زموخلقور

 ج :

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------   
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 سيمداظم                                                                    

مقمهو أكف ومد  ؽمؿع مـف مو مل يسؿعف مـف ،يمؼقف و فمؿـ  ايمراوي أن يروي هق : ) كظريو(سمعريػف

                                                                                                 "فمـ  "تؿؾ ايمسامع ، مثؾ حت صقغيزم  قليتهم  ؽمؿعف مـف

ي ايمراوي فمـ ؾمقخف ايمذي ؽمؿع مـف زمعض إضموديٌ  يمؽـ هذا احلديٌ أي أن يرو :سمقضقح 

، همقسؼط ذيمؽ ايمشقخ ؾمقخف إول ايمذي ديمسف مل يسؿعف مـف  وإكام ؽمؿعف مـ ؾمقخ آطمر  فمـ  

زمؾػظ حمتؿؾ يمؾسامع ونمغمه  ك ) فمـ ( أو ) ومول( يمققهؿ نمغمه  مبوذة  ؾمقخف إولويرويف فمـ 

ؿؽـ أن يؼقل ) ؽمؿعً ( أو )ضمدشمـل( ضمتك ٓ يصغم هذا احلديٌ ، وٓ ي مـف ومد ؽمؿع أكف

                                                                                                                                                   -ىمذازمو

، ٓكؼطوع دم ايمسـدوهق ا أن اظمديمس يػعؾ ذيمؽ إلطمػوء فمقى دم اإلؽمـود :   اخلالصيو

أن  أو ،  أي يظفر أن ؽمـده فمورم دم ايمسـد سمؼؾقؾ ايمشققخهق  ونمرض اظمديمس مـ همعؾ ذيمؽ 

  -ونمغم ذيمؽ مـ اظمؼوصد همقسؼطف ، ضعقػو  ايمشقخ ايمذي روى فمـف يؽقن 

 : اظمثول فمعم اظمديمس

زمـ ؽمؾقامن  فمـحمؿد زمـ إؽمحوق  فمـفمدي  أيب ازمـ ضمدشمـو: , اهلل رمحف –ومول اإلموم أمحد 

أمف ازمـي أيب احلؽؿ ايمغػوري ، ومويمً ؽمؿعً رؽمقل اهلل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ يؼقل :  فمـؽمحقؿ 

إن ايمرصمؾ يمقدكق مـ اجلـي ضمتك يؽقن مو زمقـف وزمقـفو وِمقد ذراع همقتؽؾؿ زمويمؽؾؿي همقتبوفمد مـفو  "

 "أزمعد مـ صـعوء 

 :ايمتطبقؼ ايمعؿقم سمطبقؼف )فمؿؾقو( 

أيتف سح زمويمسامع ٓ سمتعى همؽؾ مـ رآسمصول  صقغ  ٓضمظ دم ايمسـد أشمـوء ايمبحٌ فمـ

، وإكام حتتوج ايمـظر دم سمرمجتف إذا  ذط آسمصول ؽ فمـزمحثدم ضمول  ويمـظر دم سمرمجتفزم كػسؽ 

 يقصػ اظمعـعـ ،همنذا مل م ٓومقؾ همقف أكف ىمون يديمس أيمتعرف هؾ  أي ومول : ) فمـ(  فمـعـ

  ممـ يؾقف- فمدم ايمسامع فمعم، همفل حمؿقيمي فمعم ايمسامع ، إٓ إذا كص إموم  تديمقس ويمزم
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                             إٓ واضمدا  ايمسوزمؼ ، همؾؿ يقصػقا زمتديمقس  همـظركو دم سمرمجي اظمعـعـكم دم ايمسـد

!!                                                                                    همنكف وصػ زمويمتديمقسحمؿد زمـ إؽمحوق وهق : 

 ؟؟ ويمتديمقسإذا وصػ ايمراوي زم ػعؾك همامذا

ىمتوب ؿمبؼوت اظمديمسكم  أمهفو ؽتى ايمتل أهتؿً زموظمديمسكم ، ورصمع مبوذة إلم ايماجلقاب : ك

 ومسؿ همفذا ايمؽتوب "سمعريػ أهؾ ايمتؼديس زمؿراسمى أهؾ ايمتديمقس  "ٓزمـ ضمجر واؽمؿف 

 وهل : أرزمع ؿمبؼوت  إلماظمديمسكم 

 -سمديمقسفؿ ؼؾييم ومويمقا ) فمـ( وذيمؽ ضمتك يمق  مطؾؼو : سمؼبؾ أضموديثفؿ ايمثوكقيو إولمايمطبؼي 

، دم كػس زمويمسامع قاٌمضمي ضمتك إذا ومويمقا ) فمـ(  : ٓ سمؼبؾ أضموديثفؿ  وايمرازمعي ايمثويمثيايمطبؼي 

 احلديٌ ويمؽـ زمسـد آطمر-

 همقفؿ ؿمع سمديمقسف ؿزمويمسامع ، ٕهن قاضمتك وإن سضمروايتفؿ : ٓ سمؼبؾ  ومسيخلاايمطبؼي 

 -أيضو ػضع

 

سمعريػ أهؾ ايمتؼديس  مـ هذا ايمؽتوب ، "حمؿد زمـ إؽمحوق  "إلم ايمراوي  همؾام رصمعـو

ظمـ ىمون يؿؾؽ ايمؽتوب ايمقرومل  مرسمى فمعم أضمرف اهلجوء ايمذي هق  "زمؿراسمى أهؾ ايمتديمقس 

                                                   ؽؼموكقويمأو فمـ ؿمريؼ ىمتوزمي آؽمؿ دم طموكي ايمبحٌ إذا ىمون يؿؾؽ ىمتوزمو أ

إٓ إذا سح زمويمسامع دم  ضمديثف  ٓ يؼبؾ  أي أكف ايمثويمثيقصمدكوه دم ايمطبؼي رصمعـو إلم ايمؽتوب هم

زمسـد آطمر  عـك( زموظمأو  زمويمػظ) احلديٌ كػس أي أن يليت كػس هذا احلديٌ مـ ؿمرق أطمرى

           ومو أؾمبف ذيمؽ                  ، ؽمؾقامن ؽمؿعً ؽمؾقامن أو  ضمدشمـويؼقل همقف ) حمؿد زمـ إؽمحوق ( 

مل كجد يمف  همنكـو  اظمؽتبي إيمؽؼموكقيفمـ ؿمريؼ  ايمبحٌ دم ؿمرق احلديٌ مـ ىمتى احلديٌ ومع

 اظمديمسفمـعـي ، زمسبى و ضعقػاحلديٌ  وفمعم هذا همقؽقن سمٌمحيو زمويمسامع دم هذا احلديٌ ،

 -ايمذي مل يٌمح زمويمسامع حمؿد زمـ إؽمحوق 
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 سمطبقؼوت فمؿؾقي                                                             

 فمعم هذا ايمسـد : همؼط آسمصولؿمبؼ ذط 

 ضمدشمـوأزمق صموزمر زيد زمـ فمبد ايمعزيز زموظمقصؾ ومول :  أطمػمكو:  , اهلل رمحف –ومول ازمـ ضمبون 

هشوم زمـ  ضمدشمـوإزمراهقؿ زمـ مقؽمك ايمػراء ومول :  ضمدشمـوإزمراهقؿ زمـ إؽمامفمقؾ اجلقهري ومول : 

                        ازمـ فمؿر ومول : ومول رؽمقل اهلل صعم اهلل فمؾقف و ؽمؾؿ :  فمـكوهمع  فمـازمـ صمريٍ  فمـيقؽمػ 

 (ٓ سمبؾ وموئام) 

ج : 

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ايمطعـ دم ايمعدايمي  :وهق  يناكعدام ايمممط ايمثو                                  

 زمعي أؾمقوء :ايمطعـ دم ايمعدايمي يؽقن زملر

                                                                     زمتفؿي ايمؽذب ايمراوي رمك ,2             زمويمؽذب ايمراوي  رمك ,1

 زمويمبدفمي ايمراوي رمك ,4              زموجلفويمي ايمراوي رمك ,3

 يمعدايمي :ايمطعـ دم ا هذا زمسبى ايمتل وصمدت وإيمقؽ أكقاع إضموديٌ ايمضعقػي

                                                                                 احلديٌ اظمؼموك   ,2                          احلديٌ اظمقضقع    ,1

                                                                                                                                       احلديٌ ايمذي دم ؽمـده مبفؿ  ,4        احلديٌ ايمذي دم ؽمـده جمفقل  ,3

 

ومبقل روايتف إذا  :همويمصحقحومل خترصمف زمدفمتف فمـ اإلؽمالم ، زمويمبدفمي ايمذي رمل  :  ايمراوي سمـبقف

 حمدشمو   ظمعتؿدة دووايـ ايمسـي ا دم ىمون صودومو أمقـو ، وهذا صـقع ايمبخوري وهلذا ومد ٓ جتد

، هموظمبتدع مع  ضعػ ضمديثو زمسبى أن ايمراوي مبتدع همؼط زمؾ ٓ زمد أن يؽقن معف ؽمبى آطمر

 صدومف وأموكتف ٓ سمرد روايتف فمعم ايمصحقح

 

 اظمقضقعاحلديٌ 

خمويمػو يمؼقافمد ايممميعي ايمثوزمتي دم ايمؽتوب   ىمون راويف ىمذازمو ، أو متـف ـ: هق م )كظريو(سمعريػف

 وايمسـي 

 :  مثويمف

د م د زْمـ حُمَؿَّ د زْمـ إؽِْماَمفِمقؾ ، شمـو حُمَؿَّ شَمـَو حُمَؿَّ و أطمرصمف اخلالل دم همضوئؾ ؾمفر رصمى ، همؼول : ضَمدَّ

ـُ مُ  وِرُث زْم ُل، شمـو احْلَ ـُ ضَموسمٍِؿ ايْمُبَخوِريُّ اظمَُْعدِّ ْسؾٍِؿ ، ايْمُبَخوِرّي ، وَمِدَم فَمَؾْقـَو، وَموَل : شمـو فَمْبُد ايْمَعِزيِز زْم

ـِ  ـْ ِزَيوِد زْم َل  فَم ـِ َمويمٍِؽ ، َرِِضَ اهللُ فَمـُْف، وَموَل : وِمقَؾ : َيو َرؽُمقَل اهللَِّ، مِلَ ؽُمؿِّ ـْ َأَكِس زْم َمْقُؿقٍن ، فَم

ُى همِقِف طَمغْمٌ ىَمثغٌِم يمَِشْعَبوَن َوَرَمَضونَ  "َرصَمٌى؟ وَموَل :  صمَّ ُف ُيؼَمَ  َٕكَّ

 



  الفريد للطالب اجلديد 

 

  
33 

 
  

 ايمطريؼي ايمعؿؾقي)فمؿؾقو(  سمطبقؼف                                                     

                                     ضمتك كعرفايمـظر دم سمرمجتف ،  ٓزمد مـ ايمطريؼي ايمعؿؾقي ظمعرهمي سمقهمر ايمعدايمي يمؾراوي هق

ديٌ ٓ يؽقن إٓ فمـد ايمـظر دم صقغ ايمتحٕن ويمقس ايمـظر دم صقغ ايمتحديٌ ،  ؟ومقؾ همقف موذا

                                                                                                                                                     -اإلسمصول ايمـظر دم ذط

مـ ايمؽتى ايمتل هتتؿ  سمرمجتفؿـ أصمؾ أن كعرف ضمول ايمراوي همال زمد مـ ايمـظر دم همؽام سمؼدم هم

ايمبحٌ همقفو إذا ىموكً فمـدك مؽتبي ورومقي فمـ ؿمريؼ زمؼممجي ايمرواة ، وهل ىمثغمة ، وؿمريؼي 

سمرسمقى ضمروف اهلجوء ، أو فمـ ؿمريؼ ىمتوزمي ايمراوي دم طموكً ايمبحٌ إذا ىمون فمـدك مؽتبي 

، ضمقٌ زيود زمـ مقؿقن همرصمعـو إلم سمرامجفؿ همؽون أؾمدهؿ صمرضمو هق :  ) رومؿقي( ؽؼموكقييمأ

 وضقفممق :احلديٌ ن يؽقنإذافمؼمف زمقضعف احلديٌ -: ىمّذاب ومقؾ همقف 

 

 سمطبقؼوت فمؿؾقي                                                                   

 : , اهلل رمحف –فمعم هذا ايمسـد :ومول ايمدار ومطـل  همؼط ايمعدايمي ؿمبؼ ذط 

شَمـَو   ـِ طُمَزْيَؿَي ضَمدَّ ـُ إؽِْمَحوَق زْم ُد زْم ـِ َزْيدٍ ، وَموَل : َكو حُمَؿَّ َد زْم ـُ َأمْحَ ُد زْم ، َأْمالُه فَمَؾْقـَو زمَِعبَّوَداَن، وَموَل  حُمَؿَّ

ـُ فَموِصٍؿ : شَمـَو  ـُ َزْيٍد ، شَمـَو فَمْؿُرو زْم ـُ زْم َس ـِ احْلَ ٍٍ ، فَم ـِ صُمَرْي ـْ ازْم ـِ فَمبَّوٍس ، وَموَل  فَمَطوءٍ ، فَم ـِ ازْم ، فَم

ِْضُ َوإيِْمقَ  وُس ىُمؾَّ فَموٍم دِم اظمَْْقؽِمِؿ،دم مـك  : َوٓ َأفْمَؾُؿُف إِٓ َمْرهُمقفًمو إلَِم ايمـَّبِلِّ  وَموَل : َيْؾَتِؼل اخْلَ

 هَمَقْحؾُِؼ ىُمؾُّ َواضِمٍد ِمـُْفاَم َرْأَس َصوضِمبِِف --- احلديٌ 

  ------------------------------------------------------------------------------------ج :

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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 اظمؼموكاحلديٌ                                                              

: هق احلديٌ ايمذي يؽقن أضمد رواسمف متفام زمويمؽذب أو ومقؾ فمـف مؼموك  ) كظريو( سمعريػف

 ، ورسمبتف زمعد احلديٌ اظمقضقع احلديٌ أو ضعقػ صمدا

شَمـِل  مثويمف َْزِديُّ :  ومول ازمـ أيب ايمدكقو : ضَمدَّ ْٕ ـُ َصويمٍِح ا ـِ زْم مْحَ شَمـَو فَمْبُد ايمرَّ ـُ َهوؾِم ، ضَمدَّ ٍؿ فَمْؿُرو زْم

ـْبِلُّ  ـْ اجْلَ ـِ  صُمَقْيػِمٍ ، فَم وكِ ، فَم حَّ ـِ ايمـَّبِلِّ  وَموَل : فَمَؾْقُؽْؿ زمِوْصطِـَوِع  ايمضَّ ـِ فَمبَّوٍس ، فَم ـِ ازْم ، فَم

َو سُمْطِػُئ نَمَضَى اهللَِّ  ِّ هَمنهِنَّ قِء، َوفَمَؾْقُؽْؿ زمَِصَدوَمِي ايمرسِّ ُف َيِؼل َمَصوِرَع ايمسُّ  اظمَْْعُروِف هَمنِكَّ

 :ايمطريؼي ايمعؿؾقي و( سمطبقؼف )فمؿؾق

سمراصمؿ ايمرصمول ، زمويمطريؼي ايمتل ؽمبؼً ، همعـدمو كظركو دم   ايمـظر دم سمرمجي ايمرواةىمام سمؼدم وهق 

                                                      هق صمقيػم زمـ ؽمعقد إزدي ومقؾ همقف :  وصمدكو أن أؾمدهؿ  ضعػو 

 ديٌ ازمـ فمبوس ضعقػو صمداضم ، إذن يؽقن مؼموك احلديٌ ضعقػ صمدا ، 

 :ايمتطبقؼوت ايمعؿؾقي                                                      

 فمعم هذا ايمسـد : همؼط ؿمبؼ ذط ايمعدايمي

شَمـَو:  , اهلل رمحف –ومول أزمق يععم  ـُ  فَمْؿُرو ضَمدَّ شَمـَو ، ضَمِصكمٍ  زْم ـُ  ضَمدَّ شَمـِل ، فُمالشَميَ  ازْم  ، إَْوَزافِملُّ  ضَمدَّ

ـِ  ْهِريِّ  فَم ـْ  ، ايمزُّ ـْ  ، فُمْرَوةَ  فَم ـْ َكوَم زَمْعَد ايْمَعٌْمِ ، هَموطْمُتؾَِس فَمْؼُؾُف،  وَموَل   ايمـَّبِلَّ  َأنّ  ، فَموئَِشيَ  فَم : َم

َـّ إِٓ َكْػَسُف    "هَمال َيُؾقَم

ج : 

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------
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 قلؽمـده جمفاحلديٌ ايمذي دم                                                 

 ، وهق كقفمون :                                                ٓ يعرف  زمجرح وٓ زمتعديؾ : هق ايمراوي ايمذي ) كظريو(سمعريػف

                   جمفقل فمكم : وهق مـ روى فمـف واضمد ومل يقشمؼف معتػم                                                     ,1

  ويسؿك ب) اظمستقر( ومل يقشمؼف معتػم : وهق مـ روى فمـف اشمـون همصوفمدا،جمفقل ضمول   ,2

    فمـد إؿمالق  ىمؾؿي جمفقل همنهنو سمشؿؾ : جمفقل ايمعكم واحلول ، زمدون سمػريؼ  :ايمصحقحو

 

شَمـَو:  , اهلل رمحف –: ومول أزمق داود  مثويمف ـُ  وُمَتْقَبيُ  ضَمدَّ شَمـَو ، ؽَمِعقدٍ  زْم ـُ  ضَمدَّ قَعيَ  ازْم ـْ  ، هَلِ ـِ  ْػصِ ضَم  فَم  زْم

ـِ  َهوؾِمؿِ  ـْ َأزمِقِف ، َأنَّ ايمـَّبِلَّ   فُمْتَبيَ  زْم ـِ َيِزيَد ، فَم وئِِى زْم ـْ ايمسَّ وٍص ، فَم ـِ َأيِب َوومَّ ىَموَن إَِذا َدفَمو هَمَرهَمَع  "زْم

 "َيَدْيِف َمَسَح َوصْمَفُف زمَِقَدْيِف 

 

 :ايمطريؼ ايمعؿؾقي سمطبقؼف )فمؿؾقو( 

عـد ايمـظر دم سمرمجي ايمرواة وصمدكو ، أن ضمػص تؼدمي ، همهل ايمـظر دم سمراصمؿ ايمرواة زمويمطريؼي اظم

تعديؾ ، زمزمـ هوؾمؿ ومقؾ : همقف جمفقل سمػرد زمويمروايي فمـف ازمـ هلقعي  ومل يذىمره أضمد زمجرح وٓ 

 دري ىمقػ ضمويمف، ٕكف ٓ يُ  فمكم احلديٌ ضعقػ ٕن دم ؽمـده جمفقلن إذ

  طبقؼوت فمؿؾقي سم                                                         

 فمعم هذا ايمسـد  همؼط ؿمبؼ ذط ايمعدايمي

 أطمرج أزمق داود زمسـده إلم مهوم ، همؼول :

شَمـِل  وٌم : َوضَمدَّ شَمـِل  ؾَمِؼقٌؼ وَموَل مَهَّ ـُ ىُمَؾْقٍى ، وَموَل : ضَمدَّ ـْ أَ فَموِصُؿ زْم ـِ ايمـَّبِلِّ زمِِؿْثِؾ َهَذا، زمِقِف ، فَم ، فَم

و، َوَأىْمػَمُ  ٌِ َأضَمِدمِهَ ـِ صُمَحوَدَة، َودِم ضَمِدي ِد زْم ٌِ حُمَؿَّ ُف دِم ضَمِدي َوإَِذا هَنََض هَنََض فَمعَم  "فِمْؾِؿل َأكَّ

 "ُرىْمَبَتْقِف َوافْمَتَؿَد فَمعَم هَمِخِذِه 

 



  الفريد للطالب اجلديد 

 

  
36 

 
  

ج : 

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ؽمـده مبفؿاحلديٌ ايمذي دم 

أؽمقأ ضموٓ  زمؾ : هق مـ مل يسؿ دم ايمسـد مـ ايمرواة ) وهق زمؿعـك اظمجفقل ( ) كظريو(سمعريػف

 مـ اظمجفقل

ـُ َأزمِك ؾَم  :  , اهلل رمحف –: ومول أزمق داود  مثويمف شَمـَو فُمْثاَمُن زْم شَمـَو ضَمدَّ وٌم ضَمدَّ شَمـَو مَهَّ وُن ضَمدَّ شَمـَو فَمػَّ ْقَبَي ضَمدَّ

ـْ  ـُ صُمَحوَدَة فَم ُد زْم ـِ َأزمِك َأْوذَم َأنَّ ايمـَّبِكَّ  َرصُمؾٍ حُمَؿَّ ـْ فَمْبِد اهللَِّ زْم ىَموَن  ,صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ,فَم

ـْ َصاَلِة ايمظُّْفِر ضَمتَّك َٓ َيْسَؿَع وَ  ىْمَعِي إُولَم ِم  وْمَع وَمَدمٍ َيُؼقُم ذِم ايمرَّ

 : ايمطريؼي ايمعؿؾقي سمطبقؼف )فمؿؾقو( 

  ىمتى ايمؼماصمؿ ، همؿـ  دون ايمرصمقع إلمزم  مبوذة ايمطريؼي ايمعؿؾقي  دم معرهمي اظمبفؿ  أكف  يعرف

أو  ( فمـ فمؿفأو )  "فمـ رصمؾ  "  ايمذي مل يسؿ ىملن يؼول مثال رىمز فمعمطمالل ايمـظر إلم ايمسـد 

 ـؼقم زمويمتورم :                                                                           دم ايمسـد هم، همنذا رأيـو مثؾ هذا  هوكحق

دم  تكظر احلديٌ ؿمرقزموؽمؿف دم زمعض   همنن رأيً ايمتٌميح جؿع ؿمرق احلديٌكؼقم  زم أن

، وزمذيمؽ يؽقن احلديٌ  جمفقٓ، همنن مل يٌمح زموؽمؿف همفق ٓ يزال  صمرضمو وسمعديال ضمويمف

( شمؿ كظركو همقؿـ  رصمؾكظركو دم هذا احلديٌ همقصمدكو همقف مبفام فمـ ) ـدمو  وهـو فم ، ضعقػو

، وزمذيمؽ يؽقن احلديٌ  أطمرج هذا احلديٌ مـ ىمتى احلديٌ ، همؾؿ كجد أضمدا سح زموؽمؿف

 ضعقػو ٕن همقف  راويو مل يسؿ



  الفريد للطالب اجلديد 

 

  
37 

 
  

ىمام يمق ومقؾ فمـ  فمدول ايمصحوزمي ىمؾفؿ يْض ٕن همنن هذا ٓ  : ايمصحويب إذا صموء مبفام سمـبقف

 مـ ايمصحوزمي رصمؾ

                                                                              ايمتطبقؼ ايمعؿقم                                                          

 ؿمبؼ ذط ايمعدايمي همؼط فمعم هذا احلديٌ

 : , اهلل رمحف –ومول أزمق داود 

فمـ أيب فمؼقؾ  ،فمـ ضمققة زمـ ذيح ،اهلل زمـ يزيد اظمؼرىءشمـو فمبد  ،ضمدشمـو احلسكم زمـ فمقسك

فمـ ايمـبل صعم اهلل فمؾقف و ؽمؾؿ كحقه ومل يذىمر أمر  ،فمـ فمؼبي زمـ فمومر اجلفـل،فمـ ازمـ فمؿف 

شمؿ رهمع زمٌمه إلم ايمسامء همؼول وؽموق احلديٌ  "هملضمسـ ايمقضقء  "ايمرفمويي ومول فمـد ومقيمف  : 

 زمؿعـك ضمديٌ معوويي

 

ج 

-------------------:---------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ايمطعـ دم ضبط ايمراوي:  وهق اكعدام ايمممط ايمثويمٌ

                                                                إضموديٌ ايمضعقػي أسمقي :ـمفقر  يمدي إلم ايمطعـ دم ايمراوي 

                                                                    ضمديٌ اظمختؾط ,3         احلديٌ اظمدرج ,2     احلديٌ اظمـؽر ,1

 احلديٌ اظمضطرب ,5     احلديٌ اظمؼؾقب ,4
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 اظمـؽراحلديٌ 

أي مـف) رصمحقخويمػ مـ هق أهمايمراوي ايمضعقػ ،  يف روي : هق احلديٌ ايمذي )كظريو(سمعريػف

 ؽمقاء ىموكً هذه اظمخويمػي دم ايمسـد أو دم اظمتـوايمثؼي أو ايمصدوق( ،  خيويمػ

زمـ فمبد ايمرمحـ  كجقح هقو معمم أيب فمـ هشقؿ ضمدشمـو:  , اهلل رمحف –زمـ أيب ؾمقبي : ومول ا مثويمف

فمـ فمبد اهلل زمـ أيب ؿمؾحي فمـ أكس أن ايمـبل صعم اهلل فمؾقف و ؽمؾؿ ىمون إذا دطمؾ ايمؽـقػ ومول 

 زمسؿ اهلل ايمؾفؿ إين أفمقذ زمؽ مـ اخلبٌ واخلبوئٌ

  

 :ايمطريؼي ايمعؿؾقي سمطبقؼف )فمؿؾقو( 

مع  دم سمرمجي احلديٌ ، همنذا رأيـوهفمـ ؿمريؼ ايمـظر  هقاحلديٌ اظمـؽر  عرهميايمطريؼ ايمعؿؾقي دم م

                                      همقؽقن ضمديثف ضعقػو همؼطمل خيويمػ نمغمه ، إذا و نمغمه همقؽقن ضمديثف مـؽرا ،طمويمػ  ضعػف ومد

                                                           ؟؟                                            وىمقػ سمعرف أكف طمويمػ نمغمه

مجع فمـ ؿمريؼ زملمقر مـفو أن يـص إموم مـ أئؿي احلديٌ فمعم سمؾؽ اظمخويمػي أو  سمعرف ذيمؽ

 ىمام سمؼدمً معؾقمي وؿمريؼي مجع ؿمرق احلديٌ ، ىمتى احلديٌ صودرمؿمرق احلديٌ مـ 

ضغط فمعم أيؼقكي كيمػظي مـ احلديٌ و أن سملطمذأول يمػظي دم احلديٌ ، أو  ـأن سمبحٌ فم هقو

صمقامع ايمؽؾؿ  "، أو زمركومٍ اظمؽتبي ايمشومؾي وسمبحٌ دم اظمؽتبي إىمؼموكقي ، مثؾ :  "زمحٌ  "

دم متـ  قنايمرواة خمتؾػ أن أو نمغم ذيمؽ مـ اظمؽتبوت ، وزمعد أن ومؿـو زمجؿع ايمطرق، وصمدكو "

دم أويمف ، وظمو  "زمسؿ اهلل  "احلديٌ ، همعـد ايمبخوري ومسؾؿ وصمدكوهؿ يروكف زمدون زيودة 

معمم ، كجقح زمـ فمبد ايمرمحـ  قأزم زادهو  دم ؽمـد آطمر زمحثـو فمـ مصدر ايمزيودة ، وصمدكوهو

طمويمػ همقفو رواة  ومع ضعػف همؼد ، وزمعد ايمـظر دم سمرمجتف وصمدكوه ضعقػو ،ايمسـدي 

 ٕكف ضعقػ طمويمػ شمؼوسمو مـؽرةهمدل هذا فمعم أن ايمزيودة  ايمصحقحكم 
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 :سمطبقؼوت فمؿؾقي                                                         

 ؟؟  ضمول هذا ايمسـد  زمكم

ـِ ومول ايمطػماين :   و زْم ـُ َزىَمِريَّ شَمـَو حَيَْقك زْم ـُ َأيِب ؾَمْقَبَي ، ضَمدَّ شَمـَو َأزُمق زَمْؽِر زْم ـُ نَمـَّوٍم ، ضَمدَّ شَمـَو فُمَبْقُد زْم ضَمدَّ

ٌِ ، فمَ  ْق ـِ ايمؾَّ ـْ شَمْقزَموَن َرِِضَ اهللَُّ َأيِب َزائَِدَة ، فَم ـْ َأيِب إِْدِريَس فَم ـْ َأيِب ُزْرفَمَي ، فَم طَّوِب ، فَم ـْ َأيِب اخْلَ

اِئَش َيْعـِل ايمَِّذي اِرَ َواظمُْْرسَمًِمَ َوايمرَّ ـَ اهللَُّ ايمرَّ ـِ َرؽُمقِل اهللِ صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ وَموَل : يَمَع  فَمـُْف ، فَم

 زَمْقـَُفاَم 

ج : 

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 اظمدرج                                                                      

 مـ  أهنو ايمسومع صؾي زموظمتـ ، يظـفو: هل إيمػوظ ايمتل سمؼع مـ زمعض ايمرواة ، مت )كظريو(سمعريػف

 ايمـبقي احلديٌ

ـْ َأيِب  مثويمف ـِ ِزَيوٍد ، فَم ِد زْم ـْ حُمَؿَّ ـٍ ، كو ؾُمْعَبُي ، فَم : مورواه اخلطقى ايمبغدادي مـ ؿمريؼ َأيُب وَمَط

ـَ ايمـَّ َأؽْمبُِغقا ايْمُقُضقَء  "ُهَرْيَرَة ، وَموَل : وَموَل َرؽُمقُل اهللَِّ َأزُمق ايْمَؼوؽِمِؿ  :   " ورِ َوْيٌؾ يمأَِلفْمَؼوِب ِم
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 :ايمتطبقؼ ايمعؿقم سمطبقؼف )فمؿؾقو( 

همؾام مجعـو ؿمرق احلديٌ   اإلدراج إٓ زمجؿع ايمطرق ، ايمؾػظ ايمذي ضمصؾ همقف  ٓ يتبكم يمؽ

إكام هل مـ ومقل أيب هريرة  "أؽمبغقا ايمقضقء  "اسمضح أن يمػظي  زمويمطريؼي ايمتل فمرهمـوهو ؽموزمؼو 

ـ آدم فمـ ؾمعبي فمـ حمؿد زمـ زيود ، فمرهمـو ذيمؽ زمروايي ايمبخوري دم صحقحف هلذا احلديٌ : فم

 همنن أزمو ايمؼوؽمؿ ومول : ويؾ يمألفمؼوب مـ ايمـورأؽمبغقا ايمقضقء فمـ أيب هريرة ومول : 

 

  

 :سمطبقؼوت فمؿؾقي                                                       

 أدرصمفو ؟؟  زمكم ايمؾػظي اظمدرصمي مـ هذا احلديٌ ، ومـ

ـُ ِمْسؽكٍِم وِمَراَءًة فمَ  وِرُث زْم يِن َأزُمق ومول ايمـسوئل : وَموَل احْلَ ـِ َوْهٍى وَموَل َأطْمػَمَ ـْ ازْم َؾْقِف َوَأَكو َأؽْمَؿُع فَم

ـَ فُمَبْقٍد َيُؼقُل  ُف ؽَمِؿَع هَمَضويَمَي زْم ـْبِلِّ َأكَّ ـِ َمويمٍِؽ اجْلَ ـْ فَمْؿِرو زْم َهوكٍِئ ) محقد زمـ هوكئ اخلقٓين( فَم

َؿ َيُؼقُل  ًُ َرؽُمقَل اهللَِّ َصعمَّ اهللَُّ فَمَؾْقِف َوؽَمؾَّ ـَ يِب َوَأؽْمَؾَؿ  , و َزفِمقؿٌ َأكَ ؽَمِؿْع ـْ آَم ِؿقُؾ ظمَِ فِمقُؿ احْلَ َوايمزَّ

ـَِّي --- احلديٌ – َوَهوصَمرَ  ًٍ دِم َوؽَمِط اجْلَ ـَِّي َوزمَِبْق ًٍ دِم َرزَمِض اجْلَ  زمَِبْق

  ج : 

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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 اظمختؾطضمديٌ                                                     

-                                   مـ وصػ زمـقع مـ أكقاع آطمتالط  : هق أن يروي احلديٌ ) كظريو(سمعريػف 

طمتالط الط ايمذي متـع مـف ايمروايي هق آهق زمدايي اجلـقن وآطمت آطمتالط   : سمقضقح

 أطمرج ايمبخوري ومسؾؿ همؼد ٓ يمشمر  همنكف طمتالط ايمقسغمأمو آ يمذي خيؾط دم روايتفايمشديد ا

 طمتالط ايمقسغم -طمتالط يمؽـ حمؿقل فمعم آزموٓ قا ممـ وصػ يمرواة 

شَمـَو مَحَّوٌد وَموَل  ,رمحف اهلل  : ومول اإلموم ايمـسوئل  مثويمف ـِ فَمَريبٍّ وَموَل ضَمدَّ ـُ ضَمبِقِى زْم َكو حَيَْقك زْم  : َأطْمػَمَ

ـُ  شَمـَو فَمَطوُء زْم ـْ َأزمِقِف وَموَل  ضَمدَّ وئِِى فَم رُ  ايمسَّ ـُ َيوِِسٍ َصاَلًة هَمَلْوصَمَز همِقَفو َصعمَّ زمِـَو فَمامَّ  ---(احلديٌ زْم

 

 : ايمطريؼي ايمعؿؾقي سمطبقؼف )فمؿؾقو( 

زملكف اطمتؾط ،  دم سمرمجتف ، همنذا ومقؾسمرمجي ايمراوي ايمطريؼي ايمعؿؾقي دم معرهمي اظمختؾط هق ايمـظر دم 

 "ايمؽقىمى ايمـغمات دم معرهمي مـ اطمتؾط مـ ايمروات ايمثؼوت  "رصمع مبوذة إلم ىمتوب ـهم

أوٓ :  ، وؿمريؼي ايمبحٌ دم هذا ايمؽتوب يؽقن ىمويمتورم ٓزمـ ايمؽقول وهق مرسمى هجوئقو

 :   ويمتػصقؾ أيتي ايمذي روى فمـ ذيمؽ اظمختؾط ، زمؽمقؽقن ايمـظر إلم  ايمراو

  ؽمؿع مـف ومبؾ آطمتالط ، همحديثف مؼبقل  ظمختؾطزملن ايمراوي ايمذي روى فمـ ا إذا ذىمر ,1

وحلديٌ ٓ ؽمؿع مـف زمعد آطمتالط ، هم  زملن ايمراوي ايمذي روى فمـ اظمختؾط ذىمر وإذا ,2

  يؼبؾ

وزمعد آطمتالط :  آطمتالط ؽمؿع مـف ومبؾ  زملن ايمراوي ايمذي روى فمـ اظمختؾط ذىمر  وإذا ,3

 ؽمؿع مـف ومبؾ آطمتالط لكفزم دم سمرمجي ايمراوي ضمتك يٌمح احلديٌ همال يؼبؾ

 

 ايمسوزمؼ  همقف ايمتػصقؾ وأمو إذا ىمون اظمختؾط ضعقػو همؼمد روايتف ، وٓ يػصؾ
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اطمتؾط دم آطمره ومحود ؽمؿع مـف ومبؾ  (فمطوء زمـ ايمسوئى)همـظركو دم ايمسـد ايمذي زمكم أيديـو همنذا 

رمحف  – وومقؾ ؽمؿع مـف زمعد آطمتالط  أيضو  :ىمام أؾمور إلم ذيمؽ ايمعالمي إيمبوين آطمتالط 

  ديٌ هبذا ايمسـد ضعقػوفمعم هذا هموحل –اهلل 

مـ   رواة احلديٌ هبؿ مـعقا اطمتؾطقا همؾؿ يْض اطمتالؿمفؿ ٕن أومور : هـوك رواة هموئدة 

 ايمدطمقل فمؾقفؿ

 

 

 :سمطبقؼوت فمؿؾقي                                                        

 ؟؟ أم  ٓ ضمديٌ ايمراوي ايمذي روى فمـف زمكم ايمراوي اظمختؾط دم هذا ايمسـد ، وهؾ يؼبؾ

ـُ َهوُروَن ،  , اهلل رمحف –ومول أزمق داود  شَمـَو َيِزيُد زْم َشِؿلُّ ، ضَمدَّ ـُ فُمَؿَر اجْلُ شَمـَو فُمَبْقُد اهللَِّ زْم :  ضَمدَّ

َكو اظمَْْسُعقِديُّ )فمبد ايم ـِ فِماَلوَمَي ، وَموَل :رَأطْمػَمَ ـْ ِزَيوِد زْم َصعمَّ زمِـَو   محـ زمـ فمبداهلل زمـ فمتبي ( ، فَم

، وُمْؾـَو : ؽُمْبَحوَن اهللَِّ، وَموَل : ؽُمْبَحوَن اهللَِّ، َوَمَه، هَمؾَ  ىْمَعَتكْمِ ـُ ؾُمْعَبَي هَمـََفَض دِم ايمرَّ امَّ َأسَمؿَّ اظمُِْغغَمُة زْم

َؿ  ْفقِ  "َصاَلسَمُف َوؽَمؾَّ  ؽَمَجَد ؽَمْجَديَتِ ايمسَّ

ج: 

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 
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 اظمؼؾقباحلديٌ 

ِدْيٌ ايمَِّذْي أزمدل همِْقِف راويف ؾَمْقئًو زمآطمر دم ايمسـد أ :  )كظريو(سمعريػف ًا أو و دم اظمَْْتـ فمؿدهق احْلَ

 ؽمفقًا 

: مورواه مسؾؿ دم ايمسبعي ايمذيـ يظؾفؿ اهلل يقم ايمؼقومي : ورصمؾ سمصدق زمصدومي هملطمػوهو مثويمف 

 "ضمتك ٓ سمعؾؿ يؿقـف مو سمـػؼ ؾماميمف 

 : ايمطريؼي ايمعؿؾقي سمطبقؼف )فمؿؾقو (  

مجع ؿمرق احلديٌ ، وفمـد ايمـظر دم زمعض ايمطرق وصمدكو  هلايمطريؼي ايمعؿؾقي ظمعرهمي اظمؼؾقب :

 "ضمتك ٓ سمعؾؿ ؾماميمف مو سمـػؼ يؿقـف دم ايمصحقحكم  ٕنكؼؾى فمعم زمعض ايمرواة ، ديٌ اأن احل

 وومد يؽقن ايمؼؾى دم ايمسـد ، مثؾ : مرة زمـ ىمعى و ىمعى زمـ مرة 

  ، زمعد آمتحون  زمؼصد آمتحون همعؾقف أن يبكم ذيمؽ دم احلديٌ  مـ همعؾ ايمؼؾى: هموئدة 

 : ايمتطبقؼ ايمعؿقم 

 احلديٌ : زمكم ايمؼؾى إن وصمد دم هذا

مورواه ازمـ طمزيؿي مـ ضمديٌ فموئشي رِض اهلل فمـفو ومول : إن رؽمقل اهلل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ 

، وىمون زمالل ٓ يمذن  "إن ازمـ أم مؽتقب يمذن زمؾقؾ همؽؾقا واذزمقا ضمتك يمذن زمالل"ومول : 

 ضمتك يرى ايمػجر -

 ج : 

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 
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   اظمًُصَحػاحلديٌ 

سمغقغم دم كؼط احلروف أو   هق احلديٌ ايمذي ضمصؾ همقف ػصحاظماحلديٌ  : )كظريو(سمعريػف

) ايمعدل ( ومد سمتصحػ إلم  :، مثؾ مع زمؼوء صقرة اخلط أو إزمدال ضمرف زمحرف آطمر ضمرىموهتو

                                                                                                                                      ) ايمعذل(

 : مثويمف

ضمديٌ فموصؿ إضمقل رواه زمعضفؿ همؼول: فمـ ، مثؾ :  دم اإلؽمـود سمورة ومد يؼع  ايمتصحقػ و

                                                                                                                                             واصؾ إضمدب

ضمديٌ زيد زمـ شموزمً أن ايمـبل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ اضمتجر دم  ، مثؾ :دم اظمتـ ومد يؽقن  و

وؽمؾؿ اضمتجؿ دم  إن رؽمقل اهلل صعم اهلل فمؾقف همرواه ازمـ هلقعي وصحػ همقف، وومول : اظمسجد

 -اظمسجد

  وطمطل مـ ايمراوي كقع مـ اظمعؾقل، أو اظمحرف اظمصحػاحلديٌ  :ضمؽؿ احلديٌ اظمصحػ 

 ىمثغما مو يطؾؼقن فمؾقف اخلطل أو ايمقهؿ أو نمغم حمػقظ أو ٓ يصح أو نمريى أو مـؽر-و

                                                                                                          :                    ايمطريؼي ايمعؿؾقي سمطبقؼف )فمؿؾقو(  

زمكم  اجلؿع واظمؼوركيايمطريؼي ايمعؿؾقي دم معرهمي اظمصحػ يؽقن فمـ ؿمريؼ مجع ؿمرق احلديٌ و

 ، وايمـظر دم ىمالم ايمعؾامء اظمتؼدمكم ايمروايوت

 ايمتطبقؼوت ايمعؿؾقي

                                                                                                هذا احلديٌ؟ اظمقصمقد دم ؽمـد  صحقػزمكم ايمت

مو رواه ؾمعبي فمـ مويمؽ زمـ فمرهمطي فمـ فمبد طمغم فمـ فموئشي أن رؽمقل اهلل صعم اهلل فمؾقف 

 وؽمؾؿ هنك فمـ ايمدزموء واظمزهمً

ج : 

-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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                                                                                          زمكم ايمتصحقػ اظمقصمقد دم متـ هذا احلديٌ؟

))وسمعكم  ومول : ومول رؽمقل اهلل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿروى هشوم زمـ فمروة دم ضمديٌ أيب ذر:

 ايمضويع((

ج : 

-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                

 اظمضطرباحلديٌ                                                 

زمروايوت خمتؾػي ، وأؽموكقد متعددة ، متسوويي  : هقاحلديٌ ايمذي يرويف ايمراوي )كظريو(سمعريػف

  -وومد يؽقن آضطراب دم اظمتـ أو دم ايمسـد ح زمقـفام ، وٓ اجلؿع ،ؿؽـ ايمؼمصمقدم ايمؼقة ٓ ي

 

ضمديثو همتليت ىمؾ  (خمرج احلديٌ ايمذي فمؾقف مدار احلديٌ أو ) : أي أن يروي ايمراوي سمقضقح

مثال مرهمقفمو ،  مجوفمي همؼمويف  فمـف زمروايي ختويمػ اجلامفمي إطمرى أي أن مجوفمي يروكف فمـف

أو مجوفمي يروكف فمـف مقصقٓ ، ومجوفمي يروكف فمـف مرؽمال ، أو  ، قومقهموومجوفمي يروكف فمـف م

أو مجوفمي سمرويف فمـ صحويب نمغم مجوفمي يروكف فمـف زمزيودة ، ومجوفمي يروكف فمـف زمـؼصون ،

وىمؾ مجوفمي   همؽؾ مجوفمي روت فمـف ومو ؾموزمف ذيمؽ،  ايمصحويب ايمذي سمرويف اجلامفمي إطمرى

رى ، مع فمدم ايمؼدرة فمعم ايمؼمصمقح ، واجلؿع زمكم ىمؾ ؽمـدهو يستقي دم ايمؼقة مع اجلامفمي إطم

                                                                                                                            مجوفمي ، ومجوفمي-

كف همقؽقن ايمسبى دم هذا آطمتالف هق ايمراوي ايمذي فمؾقف مدار احلديٌ ، همققصػ زمل

   زمقصمف خمويمػ يمألوصمف إطمرى  همؽؾ مرة يرويف ظمو رواه  مضطرب احلديٌ ، نمغم متؼـ
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ـْ َأيِب   ومول ايمؼممذي : : مثويمف ـْ ؾَمْقَبوَن ، فَم ـُ ِهَشوٍم ، فَم شَمـَو ُمَعوِوَيُي زْم شَمـَو َأزُمق ىُمَرْيٍى ، وَموَل : ضَمدَّ ضَمدَّ

ـِ فَمبَّوٍس ،  ـِ ازْم ـْ فِمْؽِرَمَي ، فَم ًَ ، وَموَل : إؽِْمَحوَق ، فَم وَموَل : وَموَل َأزُمق زَمْؽٍر : َيو َرؽُمقَل اهللِ وَمْد ؾِمْب

 ---(ؾَمقََّبْتـِل ُهقدٌ 

 

 :ايمطريؼي ايمعؿؾقي سمطبقؼف )فمؿؾقو(

سمعرف صػ ايمراوي زملكف مضطرب  احلديٌ ، أو إمو أن جتد إموم  مـ أهؾ احلديٌ يـص  أو  ي

حتؽؿ فمعم  ٓت ؽموزمؼو، ومجع ايمطرق ايمتل مر فمـ ؿمريؼ آضطراب ايمذي ضمصؾ يمؾراوي 

                                                     : ، وهل أرزمعي ذوط  إذا سمقهمرت همقف ايمسـد زملكف مضطرب ٓ 

، همؿخرج احلديٌ هـو واضمد وهق  يدور فمعم أيب إؽمحوق  احتود اظمخرج ,1   

مدار احلديٌ   كجد أن: ـظر دم احلديٌ ايمسوزمؼعـد ايمهم وصمقد آطمتالف دم ايمسـد ,2

إؽمحوق ، همؿرة يروكف فمـف مرؽمال ، ومرة مقصقٓ  أيب يدور فمعم خمرج احلديٌ أو 

 ضمصؾ طمتالفٓمـ مسـد أيب زمؽر ، ومرة مـ مسـد فموئشي ) هذا ا يروكف فمـف ،ومرة

  يف مرؽمال ، ومرة يرويف مقصقٓ أي أن أزمو إؽمحوق اضطرب همقف  همؿرة يرودم ايمسـد (

 ؽمتجد أن  دم احلديٌ ايمسوزمؼ : وفمـد ايمـظر  ىمؾ ؿمريؼ شمؼوت ( ) رواة سمؽوهمم ايمطرق , 3

 مقصقٓفمـف  ، وايمذيـ رووه  وشمؼوسم ؽمتجدهؿ  مرؽمال فمـ أيب اؽمحوق ايمذيـ رووه

--- وهؽذا زمؼقي ايمطرق وشمؼوسم ؽمتجدهؿ  

                                     ؼمصمقحايم اجلؿع و ، ودم هذا احلديٌ يتعذر وايمؼمصمقح سمعذر اجلؿع  ,4

مثؾ : ايمزهري   مثال أن يؽقن ايمراوي ممـ حيتؿؾ سمعدد إؽموكقد فمـف همؿـ أمثؾي اجلؿع         

                                                        همنكف حيتؿؾ سمعدد إؽموكقد فمـف يمؽثرة مسؿقفموسمف ومرويوسمف  ،

رواهتو أضمػظ ، أو أىمثر صحبي  سمؽقن إضمدى اجلامفموت ايمسوزمؼي : أنومـ أمثؾي ايمؼمصمقح       

                                                                                           احلديٌ ،  فيمؾشقخ ايمذي يدور فمؾق
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                                                  وزمسبى فمدم وصمقد سمؾؽ اظمرصمحوت ، همقؽقن احلديٌ مضطرزمو

مضطربوحلديٌ هم ن :إذ   

 :سمطبقؼوت فمؿؾقي                                                      

 : احلديٌ هذا دم – وصمد إن –زمكم آضطراب 

ـُ طَمَؾٍػ  :  , اهلل رمحف – زمـ موصميومول ا ُد زْم ـُ حَيَْقك ، َوحُمَؿَّ ُد زْم ـُ َأيِب ؾَمْقَبَي ، َوحُمَؿَّ شَمـَو َأزُمق زَمْؽِر زْم ضَمدَّ

ـْ ايْمَعْس  ْهِريِّ ، فَم ـِ ايمزُّ َة ، فَم ـْ وُمرَّ ـِ إَْوَزافِملِّ ، فَم ـُ ُمقؽَمك ، فَم شَمـَو فُمَبْقُد اهللِ زْم َؼاَليِنُّ ، وَمويُمقا : ضَمدَّ

َؿ : ىُمؾُّ َأْمٍر ِذي زَموٍل َٓ  ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة ، وَموَل : وَموَل َرؽُمقُل اهللِ َصعمَّ اهلل فَمؾْقِف وؽَمؾَّ َدُأ  ُيبْ َأيِب ؽَمَؾَؿَي ، فَم

ْؿِد ، َأوْمَطعُ   همِقِف زمِوحْلَ

ج:  

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------  
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 وصمقد ايمشذوذ دم احلديٌ وهقاكعدام ايمممط ايمرازمع :                              

 ايمشوذويظفر مـ ذيمؽ احلديٌ 

 

                                                                مـف   رصمحـ هق أم اظمحتٍ زمف : هق خمويمػي ايمراوي )كظريو(سمعريػف

                                           ايمثؼي ، أو شمؼي خيويمػ شمؼتكم  ايمصدوق  يمػوأن خي: مثال سمقضقح ذيمؽ و

 سمقي :أ همرت ايممموط قإٓ إذا سم فمعم ايمروايي زملهنو ؾموذة  حتؽؿ ٓ واخلالصي

 

) شمؼي أو صدوومو(أي أن يؽقن   حمتجو زمف مؼبقٓي اظمخويمػي أن يؽقن راوي ايمرواي ,1  

، ايمقصػ أن خيويمػ وصػو أو فمددا  مـف رصمحومد طمويمػ مـ هق أيؽقن اظمؼبقل  أن , 2 

 ايمصدوق ايمثؼي ، وايمعدد أن خيويمػ ايمثؼي  ايمثؼوت

زيودة أو كؼصون دم ايمسـد أو دم اظمتـأن سمتضؿـ اظمخويمػي  , 3  

أطمذوا فمـ  زمؿعـك أهنؿيٌ ايمذي وومعً مـف اظمخويمػي ، ـف ذيمؽ احلداحتود ايمشقخ اظمروي فم ,4 

، مع أن ؾمقخفؿ ايمذي ؽمؿعقا  ؾمقخ واضمد : همؿـ أيـ صموءت ايمزيودة أو ايمـؼصون هلذا ايمراوي

؟؟ مـف احلديٌ واضمد  

 

:ومول اإلموم أمحد : ضمدشمـو وىمقع فمـ ؾمعبي فمـ يععم زمـ فمطوء فمـ فمقم إزدي فمـ زمـ  مثويمف

 مثـك مثـك وايمـفوراهلل صعم اهلل فمؾقف و ؽمؾؿ : صالة ايمؾقؾ فمؿر ومول ومول رؽمقل 
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 –ٓ زمد دم ايمطريؼ ايمعؿؾقي ظمعرهمي وصمقد ايمشوذ مـ فمدمف  :ايمطريؼي ايمعؿؾقي سمطبقؼف )فمؿؾقو( 

 هل مجع ؿمرق احلديٌ مـ ايمؽتى اظمسـدة

 "ـفور ايم "عـد مجع ايمطرق هلذا احلديٌ ، رأيـو أكف صموء دم ايمصحقحكم ، زمدون ذىمر يمػظي هم

وفمعم هذا  "وايمـفور  "همزاد زدي إمجقع سمالمذة ازمـ فمؿر يروكف زمدون ذىمر ايمـفور ، همجوء 

 روايي ؾموذة ، يمقسً حمػقـمي ، وايمروايي اظمحػقـمي زمدون ذىمر ايمـفور  همروايي إزدي

                   وسمقضقحو يمؽ ؽمـطبؼ ذوط احلديٌ ايمشوذ ايمثالشمي فمعم هذا احلديٌ :                                

همـالضمظ  ) شمؼي أو صدوومو(أي أن يؽقن   حمتجو زمف أن يؽقن راوي ايمروايي اظمخويمػي مؼبقٓ ,1

                                                                                            صدوق هـو أن ايمراوي ايمذي طمويمػ وهق إزدي 

وصػو أو فمددا ، ايمقصػ أن خيويمػ  مـف رصمحطمويمػ مـ هق أ أن يؽقن اظمؼبقل ومد ,2

طمويمػ ايمثؼوت ايمذي   و إزدي  صدوقايمصدوق ايمثؼي ، وايمعدد أن خيويمػ ايمثؼي  ايمثؼوت ، وهـ

                    ايمذيـ رووا احلديٌ معف                                                                                                     

أطمذوا فمـ  زمؿعـك أهنؿاحتود ايمشقخ اظمروي فمـف ذيمؽ احلديٌ ايمذي وومعً مـف اظمخويمػي ،  ,3

ؿ ايمذي ؽمؿعقا ، مع أن ؾمقخف ؾمقخ واضمد : همؿـ أيـ صموءت ايمزيودة أو ايمـؼصون هلذا ايمراوي

د إزدي زا همفـو  ظمو ,رِض اهلل فمـف –ازمـ فمؿر فـو ؾمقخفؿ واضمد وهق مـف احلديٌ واضمد ، هم

 ( مع أن زمالءه مل يذىمروهو يدل فمعم طمطل دم ضمػظفوايمـفور يمػظي ) 
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                                                                                                                           :  سمطبقؼوت فمؿؾقي  

 زمكم ايمؾػظي ايمشوذة دم هذا احلديٌ؟

 فمـ ومتودة شمـو ومول مهوم شمـو ومول ايمـؿري فمؿر زمـ ضمػص ضمدشمـو:  , اهلل رمحف –زمق داود ومول أ

 سمذزمح زمعؼقؼتف رهقـي نمالم ىمؾ " ومول ؽمؾؿ و فمؾقف اهلل صعم اهلل رؽمقل فمـ:   ؽمؿرة فمـ احلسـ

 " ويدمك رأؽمف وحيؾؼ ايمسوزمع يقم فمـف

ج : 

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 زيودة ايمثؼي

  يزيد أضمد ايمرواة ايمثؼوةشمؿ  أن يروي مجوفمي ضمديثو واضمدا زمنؽمـود واضمد،:  )كظريو(سمعريػفو

   احلديٌ: زملن يصؾ اظمرؽمؾ، أو يرهمع اظمقومقف ؽمـد   دمرصماًل  يمػظي  دم متـ احلديٌ، أو

 

 إذا وصمدة زيودة شمؼي ومل : ,رمحف اهلل  –: ضمؽؿفو ىمام ومول ايمشقخ مؼبؾ ضمؽؿ زيودة ايمثؼي 

 جتد يمؾعؾامء اظمتؼدمكم همقفو ىمالمو ٓسمصحقحو وٓ سمضعقػو سمرصمع إلم سمعريػ

 أوشمؼ مـف،اإلموم ايمشوهمعل دم ايمشوذ أن ايمشوذ خمويمػي ايمثؼي ظمـ هق 

همرب )  شمؼي خيويمػ ايمثؼوت--- ( وزمكم ايمعدد ) صدوق خيويمػ  شمؼي ---(وسمؼورن زمكم ايمصػوت

                                                 همؼط- يعدل مخسي- مو سمؼورن زمكم ايمعدد ) يمؼقة ضمػظف وإسمؼوكف (ؾمخص
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                                                                  :                      ,رمحف اهلل  ,: ومول ايمشقخ مؼبؾوهلو مث

 يمق طمويمػف أشمـون أوؽمػقون زمـ ؽمعقد ايمثقري أو حيقك زمـ ؽمعقد ايمؼطون 

 شمالشمي ممؽـ أن جتعؾ احلديٌ مرويو فمعم ايمقصمفكم، وومد ومول ايمدارومطـك دم

 ؽمعقدزمـ ؽمعقد ايمؼطون يرويف فمـ  )ايمتتبع( زمعد أن ذىمر مجوفمي طمويمػقا حيقك

 زمـ فمبقد اهلل فمـ ؽمعقد اظمؼػمي فمـ أزمقف فمـ أيب هريرة

 -سمػرد زمزيودة فمـ أزمقفهمقحقك زمـ ؽمعقد   ومجوفمي يروكف فمـ ؽمعقد فمـ أيب هريرة-

 شمؿ زمعد أن ذىمر ايمدارومطـك اجلؿع ايمؽثغم ايمذيـ خيويمػقن حيقك زمـ ؽمعقد

 ومول: ويمعؾ احلديٌ روى فمعم ايمقصمفكم هوب ايمدار ومطـل أن يؼقل أن حيقك

 ؽمعقد ؾموذ- زمـ

 : ايمطريؼي ايمعؿؾقي سمطبقؼفو )فمؿؾقو(  

ايمطريؼي ايمعؿؾقي دم معرهمي زيودة ايمثؼي واحلؽؿ فمؾقفو ، يؽقن فمـ ؿمريؼ مجع ؿمرق احلديٌ 

زمويمطريؼي ايمتل سمعؾؿـوهو ، شمؿ كـظر دم ىمالم ايمعؾامء اظمتؼدمكم ، هملن أفمؾقا هذه ايمزيودة اكتفقـو 

 :  ,رمحف اهلل  ,سمؼدم دم ىمالم ايمشقخ مؼبؾ  ىمام وهؽذا ، وإن ومبؾقهو ومبؾـوهو ، مـفو

 ايمتطبقؼوت ايمعؿؾقي

 زمكم زيودة ايمثؼي دم هذا احلديٌ ، ومو ضمؽؿفو؟؟

شَمـَو  : ,ومول ازمـ موصمي ـ رمحف اهلل  ـُ َمْفِديٍّ ، ضَمدَّ ـِ زْم مْحَ شَمـَو فَمْبُد ايمرَّ ـُ فَمْؿٍرو ، ضَمدَّ شَمـَو ضَمْػُص زْم ضَمدَّ

ـْ َكوهمِعٍ  ـُ َأَكٍس ، فَم َؿ َصَدوَمَي  َمويمُِؽ زْم ـِ فُمَؿَر ، وَموَل : هَمَرَض َرؽُمقُل اهللِ َصعمَّ اهلل فَمؾْقِف وؽَمؾَّ ـِ ازْم ، فَم

ـَ اظمُْْسؾِ  ـْ مَتٍْر ، فَمعَم ىُمؾِّ ضُمرٍّ َأْو فَمْبٍد ، َذىَمٍر َأْو ُأْكَثك ِم ـْ ؾَمِعغٍم ، َأْو َصوفًمو ِم  ِؿكَم-ايْمِػْطِر ، َصوفًمو ِم

 ج: 

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------  
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 ومس وإطمغماكعدام ايمممط اخل

 ) اظمعؾؾ(ويسؿك زموحلديٌ  وصمقد فمؾي طمػقي سمؼدح دم  احلديٌوهق 

 اظمعؾؾاحلديٌ 

 ـموهره ايمصحي زمعد أن ىموندم صحي احلديٌ يؼدح   : وصمقد ؽمبى )كظريو(سمعريػف

 : حيؽؿ فمعم احلديٌ زملكف معؾ دم إضمقال آسمقي : سمقضقح

فر زمعد ذيمؽ فمؾي طمػقف سمؼدح همقف ، ، همتظ وأن يؽقن احلديٌ ـموهره ايمصحي ،يمؽقن رواسمف شمؼوسم

 -معؾقٓ زموٓكؼطوع ضمقـئذ  همقؽقن، يؾقفـ فمدم ؽمامع راو مم :مثؾ

: ومول ايمؼممذي : ضمدشمـو ومتقبي زمـ ؽمعقد ضمدشمـو فمبد ايمسالم زمـ ضمرب ] اظمالئك [ فمـ مثويمف 

مل يرهمع شمقزمف ضمتك  إذا أراد احلوصميإفمؿش فمـ أكس ومول : ىمون ايمـبل صعم اهلل فمؾقف و ؽمؾؿ 

 كق مـ إرضيد

                                                                                                                                                   :ايمتطبقؼ ايمعؿقم سمطبقؼف )فمؿؾقو( 

                                           :  ٓزمد مـ معرهمي أمريـ دم ايمطريؼي ايمعؿؾقي ظمعرهمي وصمقد ايمعؾي مـ فمدمفو 

                                                                                          مجع ؿمرق احلديٌ  ,2  ضمول ايمراويمعرهمي   ,1

، شمؿ  أيـوهؿ شمؼوسمو ،  ـموهر احلديٌ ايمصحير ، ديٌهذا احل رواة  ضمول ايمبحٌ فمـ فمـدو

وهل أن إفمؿش مل يسؿع مـ أكس  مع اؽمتؿرار ايمبحٌ ت زمعد ذيمؽ فمؾي ومودضمي طمػقيـمفر

همقؽقن زمـ مويمؽ ، وإكام رآه يصقم طمؾػ اظمؼوم ، همفذه ايمعؾي ومدضمً دم صحي احلديٌ ،

  احلديٌ زمذيمؽ معؾقٓ 

 

دون اظمتـ ، وهذا معـك ومقهلؿ  همؼط  : ايمعؾي إذا ىموكً دم ايمسـد ، همنهنو سمؼدح دم ايمسـد هموئدة

،  ومؼط يمف إؽمـود واضمد احلديٌ ىمون أمو إذا يمسـد ضعقػ وومد صح زمسـد آضمر ، حلديٌ هبذا اا

  دم ايمسـد واظمتـدم اظمتـ همنهنو سمؼدح  ايمعؾي  وصمقد ، وأموايمسـد واظمتـ همنهنو سمؼدح دم   وهمقف فمؾي ،
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                                                                                                                                    :سمطبقؼوت فمؿؾقي 

 ؟تزمكم فمؾي هذا احلديٌ إن وصمد

ومول اإلموم أمحد ضمد شمـو وىمقع شمـو ؽمػقون فمـ أيب روق اهلؿداين فمـ إزمراهقؿ ايمتقؿل فمـ فموئشي : 

 ومل يتقضل  ومبؾ شمؿ صعمأن ايمـبل صعم اهلل فمؾقف و ؽمؾؿ 

ج : 

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ ---------------------------------------------- 

 (اظمتوزمعوت وايمشقاهد ) آفمتبور                                                 

 مـ ىمتى إ ؽموكقد احلديٌ  سَمَتبَُّع ؿُمُرِق هق  :  )كظريو((آفمتبور  ) اظمتوزمعوت وايمشقاهد يػسمعر

   متوزمعوت وؾمقاهد  يمف حلديٌ سمػرد زمف روايف ، أم  : هؾ يمُقْعَؾؿَ 

فمـ أيقب فمـ ازمـ ؽمغميـ فمـ أيب هريرة فمـ محود زمـ ؽمؾؿي : أن يروي مثؾ  ايمتومي اظمتوزمعي     

،  راويو  يرويف فمـ أيقب آطمر يمـػس احلديٌ ؽمؾؿ ، همنذا رأيـو دم ؽمـدايمـبل صعم اهلل فمؾقف و

  متوزمعي سمومي حلامد زمـ ؽمؾؿي ضمقٌ سموزمع محودا دم ايمروايي فمـ أيقبهذه   همتؽقن

اظمتوزمعي نمغم ايمتومي مثؾ : همنذا كظركو أن محودا  رواه ومل يتوزمع فمؾقف ، همقـظر هؾ روى ذيمؽ شمؼي نمغم 

يقصمد همثؼي نمغم ازمـ ؽمغميـ رواه فمـ أيب هريرة وإٓ همصحويب  أيقب فمـ ازمـ ؽمغميـ ، همنذا مل

أي إذا صموء كػس احلديٌ  ايمشوهدنمغم أيب هريرة رواه فمـ ايمـبل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ وهذا هق 

                                                         ، همنذا وصمد واضمد ممو سمؼدم همتسؿك متوزمعي نمغم سموميفمـ صحويب آطمر 

                                                                                                                                                            إذا مل يقصمد مـ ذيمؽ ؾمقئ همقؽقن احلديٌ همردا مطؾؼوو
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 يمػظ دم  ؽمقاء سمقاهمؼو  هق أن يروى كػس احلديٌ فمـ صحويب آطمر :معـك ايمشوهد  إذن :

                                                                                                                                             دم اظمثول ايمسوزمؼ ، ىمام مر معـو ، أو دم معـوه ديٌ احل

                          وايمشوهد( :                                                          اخلالصي دم ايمػرق زمكم ) اظمتوزمعي

:  أن يروى احلديٌ كػسف فمـ ايمصحويب كػسف ، ويمؽـ زمسـد خمتؾػ فمـ ايمسـد إول    اظمتوزمعي

 يب آطمرايمشوهد :  أن يروى كػس احلديٌ فمـ صحو

                                                                                                 ؟؟()ايمشقاهد واظمتوزمعوت مو ايمػوئدة مـ 

                                                                                                                                             اجلقاب :

                                  فمـ ايمرواي همقؽقن  يمف متوزمع دم روايتف يمؾحديٌ  وايمتػرد رهمع ايمغرازمي ,1

                                                                                      ، دم زيودة زمعض إيمػوظ مثال معرهمي إطمطوء ايمتل ومد سمؼع مـ زمعض ايمرواة – 2

زيودة آؿمؿئـون إلم صحي احلديٌ وشمبقسمف ، همويمؼؾى يطؿئـ إلم صحي احلديٌ  ايمذي  – 3

                                                              صموء مـ ؿمريؼكم أىمثر مـ احلديٌ ايمذي صموء مـ ؿمريؼ واضمد  

 اهده همغمسمؼل زمذيمؽ إلم درصمي ويمؽـ سمتعدد ؿمرومف ، وؾمق ومد يليت احلديٌ زمسـد ضعقػ ، ,4

) أي يصؾح ومقهلؿ )همالن يصؾح يمالفمتبورومـ ذيمؽ  احلسـ يمغغمه زمسبى ايمشقاهد واظمتوزمعوت

أي ٓ يصؾح دم ايمشقاهد  ( و )همالن يعتػم زمف( ، و )همالن ٓ يعتػم زمف(دم ايمشقاهد واظمتوزمعوت

 - واظمتوزمعوت

                                                                              وايمشوهد : وايمـوومصي همقف اظمتوزمعي ايمتومي واضمد مثول

رِض اهلل  ,فمـ مويمؽ فمـ فمبد اهلل زمـ ديـور فمـ ازمـ فمؿر "إم"وهق مو رواه ايمشوهمعل دم 

قا ايمشفر سمسع وفمممون همال سمصؿ"ومول:  ,صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ  ,ومول: إن رؽمقل اهلل  ,فمـفام 

 -"ضمتك سمروا اهلالل، وٓ سمػطروا ضمتك سمروه، همنن نمؿ فمؾقؽؿ هملىمؿؾقا ايمعدة شمالشمكم

                                                                    همفؾ ايمشوهمعل سمػرد زمويمروايي فمـ مويمؽ هبذا ايمؾػظ؟؟  

بد اهلل زمـ مسؾؿي ومد روى احلديٌ دم صحقحف همؼول: ضمدشمـو فمي  ايمبخور همنن ،اجلقاب : ٓ 

همسوومف زمويمؾػظ  ,رِض اهلل فمـفام  ,ايمؼعـبل، ضمدشمـو مويمؽ، فمـ فمبد اهلل زمـ ديـور، فمـ ازمـ فمؿر 
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                                                                                                                      ايمذي ذىمره ايمشوهمعل 

   وايمشوهمعل سموزمع ايمؼعـبل ايمشوهمعل  سموزمع ايمؼعـبل همقفو همفذه متوزمعي سمومي

فق همايمصحويب أمو زمسـد آطمر و ويمؽـ : أن يروى احلديٌ كػسفواظمثول فمعم اظمتوزمعي ايمـوومصي 

مـ  ؿ مسؾ ورد احلديٌ ايمسوزمؼ فمـ ازمـ فمؿر زمسـد آطمر همؼد أطمرصمفهمؼد  وهلذا ؼدهم كػسف

، وأيضو يمف  همذىمر احلديٌ ,ازمـ فمؿر ؿمريؼ أيب أؽمومي، فمـ فمبقد اهلل زمـ فمؿر فمـ كوهمع فمـ 

مـ ؿمريؼ فموصؿ زمـ حمؿد زمـ زيد  أطمرصمف ازمـ طمزيؿي دم صحقحفهمؼد   كوومصي شموكقي   متوزمعي

 رِض اهلل فمـفام ,فمـ أزمقف فمـ ازمـ فمؿر 

 :دانهمؾف ؾموه مـ كػس احلديٌ :اظمثول فمعم ايمشوهد أمو و

ـ آدم فمـ ؾمعبي فمـ حمؿد فم رواه ايمبخوري ,رِض اهلل فمـف  ,أضمدمهو: مـ ضمديٌ أيب هريرة 

 - ,رِض اهلل فمـف  ,أيب هريرة زمـ زيود فمـ 

                                               أطمرصمف ايمـسوئل ,رِض اهلل فمـفام ,ازمـ فمبوس وشموكقفام: مـ ضمديٌ 

 ازمـ فمبوس ـمـ روايي فمؿرو زمـ ديـور فمـ حمؿد زمـ ضمـكم فم

مـ  ؿمرق احلديٌ أو ؾمقاهد يمؾحديٌ رف وصمقد يمـ سمع :ايمطريؼي ايمعؿؾقي  سمطبقؼف )فمؿؾقو(

) أؽموكقد احلديٌ( ، وومد سمؼدم معؽ ؿمريؼي مجع ايمطرق مـ  فمدمفو  إٓ إذا ومؿً زمجؿع ايمطرق

اظمؽتبي ايمقرومقي أو إيمؽؼموكقي ايمطريؼي ايمعؿؾقي ظمعرهمي ايمشوهد أو ايمشقاهد سمؽقن ىمذيمؽ زمجؿع 

 ؿمرق احلديٌ ) أؽموكقد احلديٌ(
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 ايمتطبقؼوت ايمعؿؾقي                                                               

 اذىمر ؿمرق وؾمقاهد هلذا احلديٌ إن وصمدت؟

ـِ  : ,رمحف اهلل  –ومول أزمق داود  ـُ فُمْثاَمَن زْم شَمـَو فَمْبُد اهللَِّ زْم شَمـَو ُزَهغْمٌ ضَمدَّ ـُ ُيقُكَس ضَمدَّ ُد زْم شَمـَو َأمْحَ ضَمدَّ

ـْ ؽَمِعقِد زمْ  ـِ فَمبَّوٍس وَموَل وَموَل َرؽُمقُل اهللَِّ طُمَثْقٍؿ فَم ـِ ازْم ايْمَبُسقا »  ,صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ,ـِ صُمَبغْمٍ فَم

َو  ـْ شمَِقوزمُِؽُؿ ايْمَبَقوَض هَمنهِنَّ  -احلديٌ ش ---ِم

ج:--------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ايمصحقح يمغغمهاحلديٌ 

ؿمرق أطمرى ؽمقاء ىموكً  روي مـ احلديٌ احلسـ إذا  هق::  )كظريو(سمعريػ ايمصحقح يمغغمه 

) ايمشقاهد ىموكً ضعقػي ضعػو يسغما ]أي صوحلي يمالفمتبورأو  صحقحي أو ضمسـي 

   ايمصحقح يمغغمههمنن احلديٌ احلسـ يرسمؼل إلم   –[ واظمتوزمعوت(

همؼد صموءسمف ايمصحي مـ  : احلديٌ ايمصحقح يمذاسمف ٓ حيتوج إلم مـ يشد مـ أزره ،سمقضقح  

أمو ايمصحقح يمغغمه  أي أن ايمصحي مل سملت إيمقف مـ ذات ايمسـد ، وإكام صموءت يمف   ذات ايمسـد ،

                                                                                                                                         مـ اظمتوزمع أو ايمشوهد

،   ضمسـ يمف ؿمريؼون ) ؽمـدان ( ؽمـد همقفؿ صدوق همفق ضمديٌ  اظمتـ واضمد يمؽـ ضمديٌمثال : 

أي  ، همقصغم احلديٌ احلسـ صحقحو يمغغمه صحقح وايمسـد ايمثوين ىمؾفؿ شمؼوت همفق ضمديٌ 

ه ، همرهمعف مـ احلسـ إلم مرسمبي ايمصحقح ايمذي ؾمد مـ أزر ايمصحقحزمسبى وصمقد احلديٌ 

وؽمقاء ىمون ايمذي يشد مـ أزره  ؽمـدا صحقحو ىمام سمؼدم  أو ؽمـدا ضمسـو مثؾف ، أو ،  يمغغمه

 ؽمـدا ضعقػو ضعػف  يسغما

ـِ  22: ىمام دم ؽمــ ايمؼممذى )مثويمف  ِد زْم ـْ حُمَؿَّ ـُ ؽُمَؾْقاَمَن فَم شَمـَو فَمْبَدُة زْم شَمـَو َأزُمق ىُمَرْيٍى ضَمدَّ ( ضَمدَّ

ـْ َأزمِك ُهَرْيَرَة وَموَل:وَموَل:َرؽُمقُل اهللَِّ فمَ  ـْ َأزمِك ؽَمَؾَؿَي فَم يَمْقَٓ َأْن »  ,صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ  ,ْؿٍرو فَم

َقاِك فِمـَْد ىُمؾِّ َصاَلٍة  ْؿ زمِويمسِّ تِك ََٕمْرهُتُ  ش-َأؾُمؼَّ فَمعَم ُأمَّ

ديٌ هيذا ايمسـد فمـد زمدايي فمـد ايمتلمؾ دم ضمول ا  هذا احل :ايمطريؼي ايمعؿؾقي  سمطبقؼف )فمؿؾقو( 

همحسـ أومؾ أضمقايمف أكف صدوق ، همنن حمؿد زمـ فمؿرو ايمؼممذي  ، وصمدكو أهنؿ شمؼوسمو مو فمدا 

مـ أصمؾف  شمؿ زمعد ذيمؽ كـظر هؾ هذا احلديٌ يمف ؿمرق أطمرى مـ متوزمعوت وؾمقاهد احلديٌ 

رومو ، وصمدكو أن يمف ؿماظمؽتبي ايمشومؾي ،همؾام ومؿـو زمويمضغط فمعم هذا احلديٌ دم طموكي ايمبحٌ مـ 

 صحقحو يمغغمهىمثغمة دم ايمصحقحكم ونمغمهو ، وزمذيمؽ يؽقن ضمديٌ ايمؼممذي  
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 :سمطبقؼوت فمؿؾقي 

 زمكم ضمول هذا ايمسـد ، وهؾ يمف متوزمعوت ، وؾمقاهد سمرهمعف إلم ايمصحقح يمغغمه أم ٓ؟

ضمدشمـو فمبد اهلل ضمدشمـل أيب شمـو يزيد أكو حمؿد زمـ إؽمحوق فمـ  : ,رمحف اهلل  –ومول اإلموم أمحد 

 فمـ أيب ايمعبوس مقلم زمـل ايمديؾ فمـ فمبد اهلل زمـ فمؿرو ومول : ذىمر يمرؽمقل اهلل صعم أيب ايمززمغم

اهلل فمؾقف و ؽمؾؿ رصمول جيتفدون دم ايمعبودة اصمتفودا ؾمديدا همؼول سمؾؽ ضاوة اإلؽمالم وذسمف 

ويمؽؾ ضاوة ذة ويمؽؾ ذة همؼمة همؿـ ىموكً همؼمسمف إلم اومتصود وؽمـي همألم مو هق ومـ ىموكً 

 همذيمؽ اهلويمؽ همؼمسمف إلم اظمعويص

ج : 

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 احلسـ يمغغمه                                                              

                                                         ، وىمون ضعػف يسغما ؿمرومف إذا سمعددت  ايمضعقػ  : هق احلديٌ )كظريو(فسمعرزمػ

                                                                                                                                             ذيمؽ :       سمقضقحو

                             همقف راوي )ضعقػ( = ضمسـ يمغغمه   ( مع ؽمـد آطمرا همقف راوي )  جمفقلدؽمـمثال أن جتد 

أو هموضمشط ايمغؾط ، ،يؽقن ضمديٌ اظمتوزمع أو ايمشوهد ضعقػو صمدا ، أو ضمديٌ واه  ٓ أهؿ ؾمقئ

 أو زمسبى همسؼ ايمراوي ىموهتومف زمويمؽذب ، أو أن احلديٌ همقف طمطل ، أو ىمون مـؽرا أو ؾموذا
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 :احلسـ يمغغمه اظمثول فمعم احلديٌ 

شَمـِك َأزمِك وَمو : ىمام دم مسـد أمحد شَمـَو فَمْبُد اهللَِّ وَموَل ضَمدَّ شَمـَو ؾَمْقَبوُن ضَمدَّ ـُ ايْمَؼوؽِمِؿ ضَمدَّ شَمـَو َهوؾِمُؿ زْم َل ضَمدَّ

يُؼ َأَمَركِك َرؽُمقُل اهللَِّ  دِّ ـْ جُمَوِهٍد وَموَل وَموَل َأزُمق زَمْؽٍر ايمصِّ ٌٍ فَم ـْ يَمْق َأْن  ,صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ  ,فَم

ـَ ايمؾَّ  ًُ َوإَِذا َأطَمْذُت َمْضَجِعك ِم ًُ َوإَِذا َأْمَسْق َؿَقاِت » ْقِؾ َأوُمقَل إَِذا َأْصَبْح ُفؿَّ هَموؿمَِر ايمسَّ ايمؾَّ

ًَ َوضْم  ًَ َربُّ ىُمؾِّ ؾَمْكٍء َوَمؾِقُؽُف َأؾْمَفُد َأْن َٓ إيَِمَف إَِّٓ َأْك َفوَدِة َأْك َدَك َٓ َوإَْرِض فَمومِلَ ايْمَغْقِى َوايمشَّ

ـْ َذِّ َكػْ  دًا فَمْبُدَك َوَرؽُمقيُمَؽ َأفُمقُذ زمَِؽ ِم يَؽ يَمَؽ َوَأنَّ حُمَؿَّ ىمِِف َوَأْن َذِ ْقَطوِن َوِذْ ِسك َوَذِّ ايمشَّ

ُه إلَِم ُمْسؾٍِؿ  َف فَمعَم َكْػِسك ؽُمقءًا َأْو َأصُمرَّ  ش-َأوْمؼَمِ

يمصحقح فمعم هذا ايمسـد ، : فمـد سمطبقؼ ذوط احلديٌ اايمطريؼي ايمعؿؾقي سمطبقؼف )فمؿؾقو(

فمعم  أن زمعض ايمرواة سضمقا زمويمتحديٌ ، وايمبعض ومول ) فمـ( وهل حمؿقيمي أيضو ؽمـالضمظ 

، وأيضو وصمدكو جموهدا رمحف اهلل أسمك زمصقغي ) ومول( وهل  زمتديمقسٕهنؿ مل يقصػقا ايمسامع 

سمؼدم  لايمت حتتؿؾ ايمسامع وفمدمف همرصمعـو إلم ايمؽتى ايمتل هتتؿ زمؿعرهمي ايمسامع مـ فمدمف ،

، همقؽقن احلديٌ هبذا ايمسـد ضعقػو زمسبى فمؿر   جموهدا مل يسؿع مـهمقصمدكو أن  ذىمرهو ،

 آكؼوع

د ذيمؽ ٓ زمد أن كـظر هؾ صموء احلديٌ مـ ؿمريؼ آطمر نمغم ؿمريؼ جموهد مـ أصمؾ أن كؼقي زمع 

ذيمؽ احلديٌ ايمضعبػ!! ومـ أصمؾ معرهمي ذيمؽ ٓ زمد أن كؼقم زمجؿع ؿمرق احلديٌ مـ ىمتى 

فمـ ؿمريؼ ايمضغط فمعم يمػظي مـ احلديٌ دم طموكي ايمبحٌ دم ايمشومؾي ، أو دم  إمواظمسوكقد ،

 ألضموديٌيمنمغمهو مـ ايمػمامٍ اجلومعي 

فمـ صحويب  ورد مـ ؿمريؼ آطمر دم مسـد أمحد وصمدكو أن احلديٌ  ذىمره  همؾام همعؾـو مو سمؼدم

ـِ زِ :  آطمر ِد زْم ـْ حُمَؿَّ ـُ فَمقَّوٍش فَم شَمـَو ازْم ـُ ايْمَقيمِقِد ضَمدَّ شَمـَو طَمَؾُػ زْم شَمـِك َأزمِك ضَمدَّ شَمـَو فَمْبُد اهللَِّ ضَمدَّ َيوٍد ضَمدَّ

ـْ َأزمِك َراؾِم  وكِكِّ فَم ًُ إهَْلَ اكِكِّ وَموَل َأسَمْق ػْمَ
ـِ ايْمَعوِص ٍد احْلُ ـَ فَمْؿِرو زْم شْمـَو َمو فَمْبَد اهللَِّ زْم ًُ يَمُف ضَمدِّ هَمُؼْؾ

ـْ َرؽُمقِل اهللَِّ  ًَ ِم هَمَليْمَؼك زَمكْمَ َيَدىَّ َصِحقَػًي هَمَؼوَل َهَذا َمو ىَمَتَى لِم  ,صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ  ,ؽَمِؿْع

يَؼ وَموَل َيو َرؽُمقَل  ,وؽمؾؿ صعم اهلل فمؾقف  ,َرؽُمقُل اهللَِّ  دِّ هَمـََظْرُت همِقَفو هَمنَِذا همِقَفو َأنَّ َأزَمو زَمْؽٍر ايمصِّ
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ًُ هَمَؼوَل يَمُف َرؽُمقُل اهللَِّ  ًُ َوإَِذا َأْمَسْق ْؿـِك َمو َأوُمقُل إَِذا َأْصَبْح َيو »  ,صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ  ,اهللَِّ فَمؾِّ

ُفؿَّ هَموؿمَِر ايمسَّ  ًَ َربَّ ىُمؾِّ ؾَمْكٍء َأزَمو زَمْؽٍر وُمِؾ ايمؾَّ َفوَدِة َٓ إيَِمَف إَِّٓ َأْك َؿَقاِت َوإَْرِض فَمومِلَ ايْمَغْقِى َوايمشَّ

َف فَمعَم َكْػِسك ؽُمقءًا َأْو  ىمِِف َوَأْن َأوْمؼَمِ ْقَطوِن َوِذْ ـْ َذِّ ايمشَّ ـْ َذِّ َكْػِسك َوِم َوَمؾِقَؽُف َأفُمقُذ زمَِؽ ِم

ُه إلَِم ُمْسؾٍِؿ   ش-َأصُمرَّ

ػقػي  همنكف )ضمتك ويمق همرضـو أن همقف فمؾي  طمـظر دم ؽمـد احلديٌ ٓ جيد ايمـوـمر همقف فمؾي  فمـد ايمو

يشفد   ,رِض اهلل فمـف  –فمؿرو زمـ ايمعوص  فمبد اهلل زمـ ضمديٌ ٓ يْض( واخلالصي أن 

  احلديٌ ضمسـو يمغغمه  غم، همقص رِض اهلل فمـف –ضمديٌ أيب زمؽر  وليمؾحديٌ إ

ؾمديدة ايمضعػ ، همنن احلديٌ ٓ يـتػع زمذيمؽ،  يمؽـفو د: إذا ىمون يمؾحديٌ ؿمرق وؾمقاه سمـبقف

 ٓ يتؼقى هبو ، وٓ يصؾ إلم مرسمبي احلسـ يمذاسمف-و

 سمطبقؼوت فمؿؾقي                                                               

ؿمبؼ ذوط احلديٌ ايمصحقح فمعم هذا ايمسـد ، همنن رأيً همقف فمؾي : همؼؿ زمجؿع ؿمرق احلديٌ  

 : أم ٓ يرسمؼل ظر هؾ ؽمغمسمؼل إلم درصمي احلسـ يمغغمهشمؿ اك

ـُ َأزمِك  :  دم مسـد أمحد  صموء ُر زْم وٌد َأْكَبَلَكو فَمامَّ شَمـَو مَحَّ وُن ضَمدَّ شَمـَو فَمػَّ شَمـِك َأزمِك ضَمدَّ ـَو فَمْبُد اهللَِّ ضَمدَّ شَم ضَمدَّ

طَّوِب وَموَل إِنَّ َرؽُمقَل اهللَِّ  ـَ اخْلَ ٍر َأنَّ فُمَؿَر زْم َرَأى ذِم َيِد َرصُمٍؾ طَمومَتًو  –اهلل فمؾقف وؽمؾؿ  صعم –فَمامَّ

ـْ َذَهٍى هَمَؼوَل  ـْ ضَمِديٍد هَمَؼوَل ش- َأيْمِؼ َذا » ِم هَمَتَختََّؿ زمَِخوسَمٍؿ ش- َذا َذٌّ ِمـُْف » هَمَليْمَؼوُه هَمَتَختََّؿ زمَِخوسَمٍؿ ِم

ًَ فَمـُْف- ٍي هَمَسَؽ ـْ همِضَّ  ِم

 

-----------------------------------------------ج:---------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------
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 ؽؿ فمعم احلدزمٌ احلدم همقائد متؿؿي 

متوزمعوت ، ومل جتد يمف   ،همؼط ؽمـد واضمد  يمفاحلديٌ  ىمون  إذا  ,: ) ايمـظريي(وئدة إولمايمػ

زمام يستحؼ مـ صحي أو ضعػ مـ ؾمقخ اظمصـػ إلم   همتحؽؿ  فمعم رصمول ايمسـد ىمؾفؿ

ويمقس يمف  ، أي ٓ يتوزمعف فمؾقف راو آطمر مطؾؼ  وهذا معـك ومقهلؿ : هذا ضمديٌ همرد،  ايمتوزمعل 

ىمؼقهلؿ : وهذا احلديٌ سمػرد  و وومد يؽقن ايمػرد كسبق،  ضمديٌ نمريى، ويؼول يمف أيضو:  ؾموهد

 زمف أهؾ مؽي

 :  ايمػرد اظمطؾؼ اظمثول فمعمو

 : ,رمحف اهلل  –ومول ازمـ موصمي 

ـْ َأزمِقِف )وهق زيد زمـ   ، فَم لُّ ـُ َزْيٍد ايْمَعؿِّ ضِمقِؿ زْم شَمـَو فَمْبُد ايمرَّ ـُ ؽَمِعقٍد وَموَل: ضَمدَّ شَمـَو ؽُمَقْيُد زْم ضَمدَّ

ـِ َمويمٍِؽ وَموَل: وَموَل َرؽُمقُل اهللَِّ َصعمَّ  ـْ َأَكِس زْم َؿ: احلقاري ايمعؿل (، فَم ـْ »اهللُ فَمَؾْقِف َوؽَمؾَّ ـْ هَمرَّ ِم َم

ـَِّي َيْقَم ايْمِؼَقوَميِ  ـَ اجْلَ  شِمغَماِث َواِرشمِِف، وَمَطَع اهللَُّ ِمغَماشَمُف ِم

 ايمطريؼي ايمعؿؾقي :سمطبقؼفو )فمؿؾقو( 

أن  كجد،    مل كجد يمف ؿمرومو أطمرى فمـد سمطبقؼ ذوط ايمصحي فمعم هذا ايمسـد ايمقضمقد ايمذي

ىمذزمف ازمـ معكم وىمذيمؽ أزمقه زيد زمـ احلقاري ايمعؿل زمـ زيد ايمعؿل فمبد ايمرضمقؿ ايمراوي 

 -ضعقػ ،وفمعم هذا هموحلديٌ ضعقػ صمدا

 :ايمتطبقؼوت ايمعؿؾقي 

 ؿمبؼ ذوط ايمصحي فمعم هذا إشمر ايمذي يمقس يمف إٓ هذا ايمطريؼ ؟

 : , اهلل رمحف –ومول ازمـ أيب ؾمقبي 

ـْ حَيْ  ، فَم وِب ايمثََّؼِػلُّ شَمـَو فَمْبُد ايْمَقهَّ ـْ فُمْرَوَة، ضَمدَّ ـِ ؽَمِعقٍد، فَم                            شَٓ َيِرُث ايْمَؼوسمُِؾ »وَموَل: َقك زْم

ج:--------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------
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                                                                                                                                              : ) ايمـظريي(يايمػوئدة ايمثوكق   

فمـد ايمصحويب ، همفذه سمسؿك ) ايمطرق سمؾتؼل  هذه  وىموكًؿمرق   يمف فمدة أمو إذا ىمون احلديٌ ,

ايمراوي ايمذي ) أي متوزمعوت ٕن ايمصحويب واضمد  ، وؿمريؼ احلؽؿ أن سمـظر أيـ خمرج احلديٌ

 إلم هنويي ايمسـد ومو زمعده  همتحؽؿ فمؾقف ( ايمطرق فمـده سمؾتؼل إؽموكقد  أو

 : ,رمحف اهلل  –ومول ازمـ موصمي  مثويمف :

شَمـَو  َزاِملُّ وَموَل: ضَمدَّ ـُ اظمُْـِْذِر احْلِ شَمـَو إزِْمَراِهقُؿ زْم ـُ فُمَؿَر ضَمدَّ شَمـَو َأزُمق ضَمْػُص زْم ـِ َأيِب ايْمِعَطوِف وَموَل: ضَمدَّ زْم

َؿ:  ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة وَموَل: وَموَل َرؽُمقُل اهللَِّ َصعمَّ اهللُ فَمَؾْقِف َوؽَمؾَّ فَْمَرِج، فَم ْٕ ـِ ا َكوِد، فَم َيو َأزَمو ُهَرْيَرَة »ايمزِّ

ـْ أُ  ٍء ُيـَْزُع ِم ُل َرْ ُف كِْصُػ ايْمِعْؾِؿ َوُهَق ُيـَْسك، َوُهَق َأوَّ تِلسَمَعؾَُّؿقا ايْمَػَرائَِض َوفَمؾُِّؿقَهو، هَمنِكَّ  شمَّ

 :ايمطريؼي ايمعؿؾقي سمطبقؼفو )فمؿؾقو(

ايمطريؼي    ، أؽمفؾفووذيمؽ زمويمطرق ايمتل سمعؾؿتفو ؽموزمؼو  سمـظر أوٓ مـ أطمرج هذا احلديٌ

، وفمـد ايمضغط وصمدكو اظمؽتبي ايمشومؾي سمؽتى أول احلديٌ دم طموكي ايمبحٌ دم  ضمقٌ احلديثي

 احلوىمؿ ، همؼول رمحف اهلل : أيضو  أن ايمذي أطمرصمف

 

شمَ   ـُ َأيِب ُأَوْيٍس، ضَمدَّ ، شَمـَو إؽِْماَمفِمقُؾ زْم ؽََمِديُّ ْٕ ـُ ُمقؽَمك ا ـُ إؽِْمَحوَق، شَمـَو زممِْمُ زْم ُد زْم ـَو َأزُمق زَمْؽٍر َأمْحَ

شَمـِل  ـُ فُمَؿَر ضَمدَّ فَْمَرِج وَموَل: وَموَل ضَمْػُص زْم ْٕ ـِ ا َكوِد، فَم ـْ َأيِب ايمزِّ ـِ َأيِب ايْمَغطَّوِف، َمْقلَم زَمـِل ؽَمْفٍؿ، فَم زْم

ُف كِْصُػ ايْمِعْؾِؿ »اهللَِّ َصعمَّ اهلُل فَمَؾْقِف َوؽَمؾََّؿ:  َرؽُمقُل  َيو َأزَمو ُهَرْيَرَة، سَمَعؾَُّؿقا ايْمَػَرائَِض َوفَمؾُِّؿقُه هَمنِكَّ

تِل ـْ ُأمَّ ُل َمو ُيـَْزُع ِم ُف ُيـَْسك َوُهَق َأوَّ  شَوإِكَّ
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 : , اهلل رمحف –همؼول   ايمطػماين دم إوؽمط أيضو  وأطمرصمف

شمَ  شَمـِل ضَمدَّ ـُ َأيِب ُأَوْيٍس وَموَل: ضَمدَّ وِئُغ ايْمَبْغَداِديُّ وَموَل: َكو إؽِْماَمفِمقُؾ زْم ـُ َكٌْمٍ ايمصَّ ُد زْم ـُ ـَو حُمَؿَّ ضَمْػُص زْم

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة، َأنَّ ايمـَّبِلَّ َصعمَّ اهللُ فَمؾَ  فُمَؿرَ  فَْمَرِج، فَم ْٕ ـِ ا َكوِد، فَم ـْ َأيِب ايمزِّ ـِ َأيِب ايْمَعطَّوِف، فَم ْقِف زْم

َؿ وَموَل:  ُل َمو ُيـَْزعُ »َوؽَمؾَّ ُف َأوَّ ُف ُيـَْسك، َوإِكَّ ُف كِْصُػ ايْمِعْؾِؿ، َوإِكَّ  َيو َأزَمو ُهَرْيَرَة، سَمَعؾَُّؿقا ايْمَػَرائَِض، هَمنِكَّ

تِل ـْ ُأمَّ  شِم

، همـبدأ زموحلؽؿ فمعم  ضمػص زمـ فمؿرهمنذا سملمؾً دم ايمطرق ايمسوزمؼي رأيتفو جتتؿع فمـد ايمراوي : 

 زمعدهضمػص ومو 

 ضعػقهوصمدكو أن ايمبخوري وزمـ معكم وايمـسوئل  ي ضمػصوفمـد ايمـظر دم سمرمج

 إذا احلديٌ ضعقػ

ومد يتؼقى هذا احلديٌ ويرسمػع فمـف ايمضعػ زملمريـ وهذان إمران يليت ىمام سمؼدم   :  سمـبقف

 مـفام احلسـ يمغغمه ومهو :

ػس ايمصحويب زمممط مـ نمغم ؿمريؼ ضمػص أي أن يليت احلديٌ كػسف وزمـ إذا ىمون يمف متوزمعي ,ا

أن ٓ يذىمر ضمػص دم ايمسـد ، وإذا ذىمر يذىمر مؼروكو زمغغمه  وؽمقاء ىموكً اظمتوزمعي ؽمـده 

   صحقح أو ىمون ضعػفو طمػقػو                                                                                                 

زمصحويب آطمر ؽمقاء ىمون ايمشوهد ؽمـده صحقح أو أي ورد احلديٌ كػسف  أذا ىمون يمف ؾموهد ,2

 ىمون ضعػف طمػقػو

؟                                                                                                 هؾ سمقصمد متوزمعي دم احلديٌ ايمسوزمؼ

أو صموء  ايمزكود وهـو مل كجد أضمدا يرويف فمـ أيب ايمزكود إٓ ضمػص زمـ فمؿر همؾق رواه نمغمه فمـ أيب

 ويمق ىمون ضعػف يسغما ذيمؽ يؼقيف يمؽون زمسـد آطمر  مـ نمغم ؿمريؼ ) ضمػص زمـ فمؿر(

؟                                                                                                   هؾ يقصمد ؾموهد يمؾحديٌ ايمسوزمؼ

ق صموء فمـ صحويب آطمر يمؽون ذيمؽ يؼقيف ، ، همؾ وهـو ىمام سمرى مل يلت إٓ فمـ أيب هريرة همؼط

 طمػقػ ايمضعػ  ايمشوهد ويمقىمون احلديٌ



  الفريد للطالب اجلديد 

 

  
64 

 
  

  

 ،هو ٓ دافمل يمذىمرسمؾتؼل فمـده ايمطرق ايمذي  إلم خمرج احلديٌ ايمتل  سممدي  طرق ايم:  هموئدة

مثال سمؼقل ىمام دم احلديٌ ايمسوزمؼ : ضمديٌ  وذيمؽ إذا ىمون مـفو ؿمريؼ ويمق واضمدة صحقحي،

ضمػص زمـ فمؿر مـ ؿمرق فمـ  ، وايمطػماين ،واحلوىمؿ دم مستدرىمف ،أيب هريرة أطمرصمف ازمـ موصمي

 فمـ أيب ايمزكود فمـ إفمرج فمـ أيب هريرة ومول : وذىمر احلديٌ

ضعقػي همعؾقؽ أن سمذىمر ايمطرق  ىمؾفو إلم خمرج احلديٌ ايمتل سممدي أمو إذا ىموكً ىمؾ ايمطرق

 ايسغم ضعػفو إذا ىمون أي  ىمؾفو مـ أصمؾ سمؼقيي احلديٌ هبو إذا ىموكً سمصؾح يمؾتؼقيي

 : يايمعؿؾق وتايمتطبقؼ 

ومؿ زمتخريٍ هذا احلديٌ ومجع ؿمرومف إن ىمون يمف ؿمرق ، شمؿ ضمؽؿ فمؾقف زمام يستحؼف صحي 

 وضعػو 

 : ,رمحف اهلل  –ومول أزمق داود 

ـُ ِزَيوٍد، ـِ زْم مْحَ شَمـِل فَمْبُد ايمرَّ ـُ َوْهٍى، ضَمدَّ َكو ازْم ِح، َأطْمػَمَ ْ ـِ ايمرسَّ ـُ فَمْؿرِو زْم ُد زْم شَمـَو َأمْحَ ـْ فَمْبِد  ضَمدَّ فَم

ـِ ايْمَعوِص، َأنَّ َرؽُمقَل اهللَِّ َصعمَّ اهللُ فمَ  ـِ فَمْؿِرو زْم ـْ فَمْبِد اهللَِّ زْم ، فَم ـِ َراهمٍِع ايمتَّـُقطِملِّ ـِ زْم مْحَ َؾْقِف ايمرَّ

َؿ وَموَل:  ٌي، َأْو هَمِريَضٌي ايْمِعْؾُؿ شَماَلشَمٌي، َوَمو ؽِمَقى َذيمَِؽ هَمُفَق هَمْضؾ: آَيٌي حُمَْؽَؿٌي، َأْو ؽُمـٌَّي وَموئِؿَ  "َوؽَمؾَّ

 "فَموِديَمٌي 

 ج : 

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------   

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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 زمويمبحٌ وايمتحؼقؼ دمفمومي  وومقافمد همقائد                                    

يؽقن ايمعزو إلم اظمصودر إصؾقي وهل ايمؽتى ايمتل همقفو  إلم مـ أطمرصمف فمـد فمزو احلديٌ ,

 إضموديٌ مسـدة 

وري أو دم مسؾؿ همورهمع يدك مـ احلؽؿ فمؾقف إٓ إذا ىمون احلديٌ إذا ىمون احلديٌ دم ايمبخ ,

 مـتؼدا مـ ومبؾ ايمعؾامء اظمتؼدمكم وسمؿ هلؿ آكتؼود -

 إذا ىمون احلديٌ دم ايمصحقحكم أو دم أضمدمهو همقؽػل دم ايمعزو إيمقفام - ,

 معرهمي مـ أطمرج احلديٌ وؿمرومف ومعرهمي ضمويمف مـ ضمقٌ ايمؼبقل وايمرد: ايمتخريٍمعـك  ,

: مؼوزمؾي ايمـص فمعم خمطقؿمي أو خمطقؿموت ، وسمصحقح إطمطوء ،وايمؼممجي  ايمتحؼقؼ معـك ,

                                                                                 ٍ أشمور وزمقون ضموهلو صحي وضعػو يمألفمالم ، وختري

 ظمو دم ذيمؽ مـ ايمػوئدة : ( ظمميمػف ايمشؿرآينمزايمؼ اظمحؼؼكم هذا وومد ومؿً زمتؾخقص ىمتوب ) 

 همؿـ اظمزايمؼ :

اظمزيمؼ إول: ادفموء زمعض اظمحؼؼكم آفمتامد دم اطمراج ايمؽتوب فمعم خمطقط، ودم ايمقاومع كجد 

مـ ؿمبعي أطمرى، أو مؾػؼي مـ فمدة ؿمبعوت، ومل يؼوزمؾقا ايمؽتوب فمعم  مرسووميأن ؿمبعتفؿ 

 اظمخطقط ايمذي حتدشمقا فمـف وصقروا ؾمقئو مـف دم ايمؽتوب-

 اظمميمػي ضمويمي إلم ايمػرع دون إصؾ-ومـ ذيمؽ ىمثرة اإلضمويمي إلم ىمتبفيمؼ ايمثوين: اإلاظمز

 ضمويمي إلم معدوم-مثؾ أن حيقؾ إلم ىمتوب يمف مل يطبع زمعداظمزيمؼ ايمثويمٌ: اإل

اظمزيمؼ ايمرازمع: ـموهرة ضمجز ايمؽتى ، ضمقٌ يعؾـ ايمػؽرة أو ايمؽتى ايمتل ؽمقؼقم زمتحؼقؼفو أو 

 ؾ زمعدصموري ايمعؿؾ همقفو وهق مل يعؿهق 

شمؿ يـسى ايمعؿؾ يمـػسف دون اظمزيمؼ اخلومس: ـموهرة معومؾ ايمتحؼقؼ يمف حمؼؼقن وكسوخ و ---

 ذيمؽ أن يبكم

ـموهرة َكْػِخ ايمُؽتِى ، مثؾ ىملن يؽقن أصؾ ايمؽتوب مؽقن مـ سمسعي أوراق "اظمَزيَمُؼ ايمسودس: 

 :"همقـػخ إلم موئتكم ورومي زمؾ وايمعجقى ومد جتد ايمػفورس كحق شمؾٌ ايمؽتوب
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 "ؾقس دم ايمدكقو أهمضؾ إٓ ؿمبعتف وحتؼقؼفهماظمبويمغُي دم كؼِد ايمطبعوِت ايمسوزمؼي "ُؼ ايمسوزمع: اظمَْزيمَ 

 :"اظمشونمبي دم ايمتعؾقؼ، وايمتعؼقى همؼماه يعؾؼ ويتعؼى زموهلؿز وايمؾؿز وايمطعـ"اظمزيمؼ ايمثومـ: 

ف ، مع اؽمتػودسم إمهول صمفقد اظمحؼؼكم ايمسوزمؼكم همرزمام ٓ يشغم إلم ذيمؽ "اظمزيمؼ احلودي فممم:

 :"مـفؿ ، ومـ ىمتبفؿ

اظمَْْزيَمُؼ ايمثويمٌ فممم: اظمَُْبَويمَغُي دم سَمْطبِقِؼ ومقافمِد ايمتَّْحِؼقِؼ همؽؾـو يعؾؿ زملن ايمؼقافمد وايمضقازمط دم 

حتؼقؼ ايمـصقص مو هل إٓ مـ زموب آصمتفود ، همؼماه يؼمصمؿ يمؽؾ صغغمة وىمبغمة زمعضفو 

 -معؾقم فمـد صغور ايمطالب زمؾ وايمعقام

ايمتػووت دم معوجلي ايمـصقص ومد يؽقن هـوك طمطل واضح دم اظمخطقؿمي  اظمزيمؼ ايمرازمع فممم:

ومع ذيمؽ يثبتف ىمام هق ويـبف دم احلوؾمقي ، وومد يؽقن دم اظمخطقؿمي ىمؾؿي هلو وصمف دم ايمؾغي 

 ومع ذيمؽ يرى أهنو طمطل وٓ يثبتفوايمعرزمقي 

دكققيي اظمزيمؼ ايمعممون: اكتػوء ايمديوكي فمـ زمعض اظمحؼؼكم ضمقٌ صمعؾقا حتؼقؼوهتؿ جتورة 

همقبقعقن ىمتبفؿ زملؽمعور مذهؾي وطموصي اظمشفقريـ دم ايمتحؼقؼ ورزمام يعؼد مع أضمد ايمـوذيـ 

 ؿ إول وىمؿ مـ اظمشوىمؾ زمسبى ذيمؽودم كػس ايمقومً يعؼد مع كوذ آطمر دون فمؾ

 مثؾي فمؾقفو اىمثر مـ ان سمعد،---  واطمغمًا: همؾؾؿحؼؼكم مزايمؼ ىمثغمة، وآ

ف، وٓ اهلل وايوىمؿ: ان هذا ايمعؾؿ ديـ، وفمؾقـو ان كتؼل اهلل همق شمؿ افمؾؿقا اطمقاين اظمحؼؼكم رمحـل

ن يبؼك ايمرصمؾ ؿمويمى فمؾؿ، يدرس، ويبحٌ، طمغم يمف مـ ان يؽقن كشؼمي ايمدكقو زمؤطمرة، وٕ

حمؼؼًو، يسخر ايمـوس مـف دم ايمدكقو، وحيؿؾ مـ آوزار، مو يبقء زمحؿؾف يقم ٓ يـػع مول، وٓ 

                                                                                                           قؿ-زمـقن، آ مـ اسمك اهلل زمؼؾى ؽمؾ

و ىمتوزمهمتجد يو ؿمويمى ايمعؾؿ مـ ـموهرة ـمفرت سمسؿك ) زمويمـسخ وايمؼص وايمؾصؼ(  اضمذر شمؿ

م صمديدا غم دم ايمعـوويكم ، ومل يؼدقكػس ايمؽتى ايمتل كسخ مـفو وومص ، مع سمغ هق اديدصم

                      وايمسبى دم ذيمؽ ايمعجؾي دم ايمتليمقػ ، و ايمتصدر ومبؾ ايمتلهؾ وىمام  ومقؾ  مقي ،يمؾؿؽتبي اإلؽمال

 - اتؿ سمؾخقصف زمتٌمف وزيودسم همػل ايمتلين ايمسالمي-) سمززمى ومبؾ أن يتحٌمم(
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          38-----------------------------------------------------------ضمديٌ اظمـؽر -------------

               39ضمديٌ اظمدرج -----------------------------------------------------------------------

            41ضمديٌ اظمختؾط---------------------------------------------------------------------- 

   43----ضمديٌ اظمؼؾقب ---------------------------------------------------------------- -

 44----ضمديٌ اظمصحػ ----------------------------------------------------------------

  45---------احلديٌ اظمضطرب ----------------------------------------------------------
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          48احلديٌ ايمشوذ ---------------------------------------------------------------------- 

         51زيودة ايمثؼي ---------------------------------------------------------------------------

      52--------------------------------------احلديٌ اظمعؾؾ ---------------------------------

      53آفمتبور ) اظمتوزمعوت وايمشقاهد( -------------------------------------------------------

   57ايمصحقح يمغغمه ------------------------------------------------------------------ ----

        58-  -------------------------------------------------------احلسـ يمغغمه ---------------

      61--همقائد متؿؿي دم احلؽؿ فمعم احلديٌ--------------------------------------------------

       65همقائد وومقافمد دم ايمبحٌ وايمتحؼقؼ---------------------------------------------------

 67----------------------------------------------------------------------------ايمػفرس 

 

  

  

  

   


